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T r o s a  k o m m u n
25 år av frihet



Det gångna året ... och åren
Trosa kommun – 25 år av frihet

1992 bildades Trosa kommun. De tre tätorterna 
Trosa, Vagnhärad och Västerljung skulle bli en 
egen kommun, olik alla andra. En kommun för 
invånarna, nära invånarna och i dialog med 
invånarna.

Med en stabil tillväxt, ordnad ekonomi, kloka 
investeringar för framtiden och med fokus på en 
riktigt bra kärnverksamhet, har åren som egen 
kommun gett utdelning.

Den lilla kommunens fördelar förvaltas och 
ambitiösa mål förverkligas. Vi tror att nyckeln 
till framgång ligger i den vision som kommunen 
en gång grundades på, Fastlagd kurs för Trosa 
kommun. Där anges att vi ska arbeta utifrån 
okonventionella metoder, samarbeta med företag 
och föreningar, och med invånaren i fokus. Det 
fungerar.

Trosa kommun ska ha Sveriges mest nöjda 
invånare, Sveriges bästa företagsklimat och
landets mest engagerade medarbetare. 
 
                                      
                                /Trosa kommun
 

”25 år av frihet har vi tillsammans använt på 
ett innovativt och framgångsrikt sätt. 

Låt oss fortsätta med det.”

Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande



Ur Fastlagd kurs för Trosa kommun
Antaget av indelningsdelegerade Trosa 1991 08 21, § 71

”Kommunens verksamheter och utbud skall styras av:
 Medborgarnas behov och önskemål
 Valfrihet
 Flexibilitet
 Kvalitet och god service
 Enkelhet och kostnadseffektivitet
 Samarbete mellan servicegivare och nyttjare”

”Kommunen ska uppmuntra samarbete, 
 okonventionella och alternativa lösningar.”

”Kommunens medborgares intressen och behov skall 
alltid sättas i centrum av såväl förtroendevalda som anställda.” 



Fem år i sammandrag
År          2016    2015    2014    2013    2012

Antal invånare sista december     12 447  12 078  11 864  11 680  11 529
Därav invånare i åldergrupp:
1-5 år             709       682       662       674       685
6-15 år          1 560    1 472    1 471     1 421    1 410
16-18 år            407       424       416       424       451
65-79 år         2 458    2 348    2 231    2 073    1 971
80-89 år            446       424       397       393       375
90- år               91         94         95         94         93

Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:
Kommunalskatt         21,26    21,26    21,26    21,26    21,26
Landstingsskatt         10,77    10,77    10,77    10,77    10,17
Begravningsavgift          0,18      0,18      0,18      0,18      0,18

Skatteintäkter/generella bidrag netto (Mkr)         609       577       554       545       525
Skatteintäkter kr/invånare     48 933  47 753  46 670  46 627  45 537
Trosas skattekraft i förhållande till rikssnitt (procent)     107,0    107,5    110,2    111,7    111,8

Verksamhetens nettokostnader         -595     -582     -540     -522      -512
Nettokostnader i % av skatteintäkter        98%    101%      97%      96%      98%
Nettokostnader kr/invånare     -47 835 -48 225 -45 503 -44 668 -44 410

Årets resultat (Mkr)          12,7      25,6       3,2      16,7        6,6

Eget kapital (Mkr)           338        326       300       297       280
Eget kapital (kr/invånare)      27 171  26 950  25 281  25 402  24 287
Soliditet %           32%      30%      28%      31%      35%
Soliditet inkl ansvarsåtagande för pensioner       19%      16%      14%      14%      16%
Låneskuld kr/invånare      36 957  38 086  38 773  30 822  22 552
Investeringar netto per år (Mkr)          59         40       128        166         95
Personalkostnader (Mkr)           410      380       352       334       326

Arbetslösa i procent av befolkningen, 16-64 år, Trosa        1,8        1,7        1,9        2,5       2,0
Arbetslösa i procent av befolkningen, 16-64 år, Riket        3,1        3,2        3,4        3,6       3,5
 Varav ungdomar 18- 24 år Trosa         1,9        1,8        2,7        3,3       3,9
 Varav ungdomar 18- 24 år Riket            3,0        3,4        3,8        4,2       4,4



Vad gör vi för dig?
Trosa kommun ska var lyhörd inför invånarnas 
behov och önskemål samt fokusera på sitt kärn-
uppdrag. Vad är då det och hur mycket kostar 
respektive område dig som medborgare? Nedan 
följer i sammandrag vad våra verksamheter kostar 
dig i skattepengar nedbrutet per invånare 2016.

 
Förskola och fritidshem
Förskolan bedriver pedagogisk verksamhet för barn 
mellan ett och fem års ålder. Fritids tar emot barn 
mellan sex och tolv år före och efter förskoleklassen 
(sexårsverksamheten) samt skolan.

6 261 kr/invånare
77 929 tkr för hela verksamheten

Grundskola och särskola
Utbildningen i grundskolan syftar till att ge eleverna 
de kunskaper och färdigheter de behöver för att delta 
i samhällslivet. Den skall också ligga till grund för fort-
satt utbildning i gymnasieskolan. Särskolan tar emot 
barn som inte förväntas nå målen i grundskolan på 
grund av att de har en utvecklingsstörning.

10 253 kr/invånare
127 623 tkr för hela verksamheten

 
Gator och parker
Teknik och service har som en del av sin verksamhet 
hand om gator, vägar och parker. Samtliga kommunin-
vånare berörs mer eller mindre av dessa områden som 
bidrar till trivseln i kommunen. 

2 468 kr/invånare
30 719 tkr för hela verksamheten



Kultur och fritid
Verksamheten inom kultur och fritid vänder sig till 
kommunens samtliga invånare och skall erbjuda ett 
stort utbud av både kultur- och fritidsaktiviteter, t.ex. 
fritidsanläggningar, bibliotek, kulturskolan, fritidsgårdar, 
föreningsstöd m.fl.

2 503 kr/invånare
31 149 tkr för hela verksamheten 

Miljö och hälsoskydd
Miljö- och hälsoskyddsverksamhetens uppgifter är att 
genom tillsyn ge allmänheten och olika företag råd, 
anvisningar och upplysningar i miljö- och hälsokydds-, 
samt alkohol- och livsmedelsfrågor. 

61 kr/invånare
761 tkr för hela verksamheten

Omsorg om äldre och funktionsnedsatta
Vård och omsorg ansvarar för äldreomsorg och omsorg 
om funktionsnedsatta till alla kommuninvånare som har 
behov av stöd, service och omvårdnad. 

13 247 kr/invånare
164 885 tkr för hela verksamheten

Social omsorg 
Socialtjänstens verksamhet individ- och familjeomsor-
gen (IFO) ansvarar för stöd till utsatta individer. Det 
gäller bl.a. familjerådgivning, ekonomiskt bistånd, 
missbruksvård och placeringar i familjehem.

1 877 kr/invånare 
23 369 tkr för hela verksamheten



Ekologi
Ekoutskottet verkar för utvecklingen av Ekokommunen 
Trosa och en hållbar utveckling, en samhällsutveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
förutsättningarna för kommande generationer att 
tillfredsställa sina behov.

124 kr/invånare
1 549 tkr för hela verksamheten

Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad planlägger användningen av mark 
och vatten samt prövar tillstånd för byggande och 
andra åtgärder. Verksamheten är kommunens centrala 
organ vad det gäller arbetet med sammanfattande och 
långsiktig fysisk samhällsplanering. I verksamheten 
ingår Räddningstjänsten som Trosa kommun delar med 
Nyköping, Gnesta och Oxelösunds kommuner.

740 kr/invånare
9 216 tkr för hela verksamheten

Kommunledning/Kommunkontor 
Kommunkontorets huvuduppgift är att styra, utveckla 
och stödja alla kommunens verksamheter. Här återfinns 
exempelvis centraliserade stödfunktioner som ekonomi, 
IT och personal, samt information och näringsliv m.fl. 
Kommunkontoret bekostar även kollektivtrafiken och 
turistverksamheten. 

3 367 kr/invånare
41 905 tkr för hela verksamheten



2016 i backspegeln
√  I SKL:s Öppna jämförelser rankas Trosas 
grundskolor på plats 22 av landets 290 kommuner för 
andra året i rad. Meritvärdet för årskurs 9 är det högsta 
någonsin för Trosa kommun vilket placerade Trosa på 
plats 11. 

√  Skolledningen tackade barnen för de fina skolresul-
taten 29 april. Trosas kostenhet ställde upp grillarna 
och bjöd eleverna i alla skolor på närproducerad korv 
från Sörmlands skafferi.

√  63 procent av Trosas gymnasieelever var efter tre år 
behöriga till högskola/universitet vilket var bäst i Sörm-
land. Bland Trosas jämförelsekommuner kom Trosa på 
plats tre. 

√  Två nybyggda förskoleavdelningar på Fagerängs 
förskola i Vagnhärad har färdigställts och verksamheten 
kunde flytta in efter höstlovet. 

√  Förskolepaviljongen vid Fagerhult flyttades till 
Vitalisskolan och verksamheten kunde flytta in under 
hösten. Lokaler på skolan nyttjas av Backarnas försko-
lor för att möta ökat lokalbehov under året. Visst arbete 
återstår och beräknas bli klart under våren 2017. 

√  Etapp 2 med två nya avdelningar på Skärgårdens 
förskola i Trosa påbörjades under året. Och beräknas 
vara klar under våren 2017. 

√  Barnen på Brommagårdens evakueringsboende fick 
undervisning och barnomsorg under våren med genom-
förda pedagogiska utvärderingar. 

√  Samverkan mellan skola, socialtjänst och Vård- och 
omsorg, för tidiga insatser till barn med särskilda behov,
tog viktiga kliv framåt under 2016.

√  Framtidsveckan genomfördes under våren med 
sedvanligt Draknäste på Hedebyskolan som avslutning. 
Nytt för 2016 var ”Uppdraget” där elever i åk 8 på 
Tomtaklintskolan hjälpte 5 lokala företag med att klara 
utmaningar som företagen hade.

√  Samtalsgrupper med temat Alla Barn i Centrum har 
genomförts med ett innehåll som ökar medvetenhet om 
vikten av positivt bemötande av varje enskild individ 
och att det kan förebygga utanförskap. ABC har genom-
förts som Föräldrar-ABC och Personal-ABC.

√  Trosa kommun övergick successivt till Chromebooks 
som elevdator för grundskolan. Med ökad datortäthet i 
grundskolan som mål innebär det att varje elev har till-
gång till en dator i samtliga årskurser. Detta påbörjades 
under 2016 och avslutas under 2017. Skolans personal 
skall ha tillgång till en bärbar PC.

√  Trosa har fortsatt att ta emot ensamkommande barn 
enligt avtalet med Migrationsverket under året. Som 
mest har vi haft 75 barn placerade men i slutet av året 
var siffran 64 placerade barn. 



√  Språkcaféverksamheten fortsätter. Här samarbetar 
biblioteken, SFI och en läsecirkel med elever som har 
svenska som andraspråk.

√  Driften av Trosa havsbad upphandlades under året 
för att gälla från och med 2017. Det mest intressanta 
förslaget vann. Bland idéerna finns året-runt-öppet, 
upprustning av restaurang, vinterbonade stugor och en 
kulturby i området. 

√  Kommunfullmäktige fattade den 15 juni beslut om 
att kommunens andel av personlig assistans ska läggas 
ut på entreprenad genom upphandling. Upphandlingen 
som påbörjades under hösten avbröts pga. bristande 
konkurrens i slutet av året. Förvaltningen har arbetat 
fram ett förslag till upphandlingsdokument. Ny upp-
handling kommer att göras i början av 2017. 

√  Socialstyrelsens rikstäckande undersökning av äld-
res uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och särskilt 
boende visar att Trosas äldreomsorg har en jämn och 
hög kvalitet. Högst kvalitet får bemötande och förtro-
ende. Det finns en stark koppling mellan bemötande 
och välbefinnande.

√  Trosa kommun förvärvade Folkets hus i Trosa och 
sålde Societetshuset enligt beslut i Kommunfullmäktige 
i juni. Samtidigt beslutades att Trosa kvarn skulle drivas 
i egen regi efter att hyresavtal med entreprenör löpt ut. 
Med ett upprustat Folkets hus, lokal i Trosa kvarn, en 
nyligen upprustad Garvaregård samt aulan i Tomtaklint-
skolan kommer det att finnas ett bra utbud av möjliga 
lokaler för invånare och organisationer att hyra och 
använda för olika ändamål i Trosa. 

√  Konsttriangeln som startade 2013 har vuxit sig allt 
starkare och lockar fler besökare till Trosa varje år. Under 
årets konstrunda öppnade 49 konstnärer sina ateljéer, 
verkstäder och samlingslokaler för att visa sina verk för 
besökare i Västerljung, Vagnhärad och centrala Trosa.

√  Kommunen kan nu stoltsera med en komplett kul-
turskola med musik, konst, dans och teater. Körsång 
erbjuds som nytt ämne from HT 2016.

√  I maj nådde Trosa kommun en överenskommelse 
om Ostlänken. Sverigeförhandlingen och kommunerna 
Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping 
kom fram till en principöverenskommelse om förskot-
tering, medfinansiering, bostadsåtagande och stations-
läge. 

√  Under perioden december 2015 till och med maj 
2016 drev kommunen ett evakueringsboende på Brom-
magården för asylsökande flyktingar på uppdrag av 
Migrationsverket. Under tiden ordnades boende för 
barnfamiljer, totalt 35 personer. Verksamheten var ett 
samarbete mellan flera förvaltningar inom kommunen 
och fick också mycket stöd från frivilliga krafter och 
föreningar. 

√  HVB Skogsgläntan vid Stensunds folkhögskola 
började tar emot ungdomar i mitten av maj efter en 
period av förberedelse både vad gäller ombyggnaden 
men också med personalen. Sju barn är placerade på 
boendet. Majoriteten kommer från Afghanistan. 

√  Personalsituation på Socialkontoret har varit an-
strängd under året, främst på barn- och familjeenhe-
ten. Den brist på socionomer som är tillgängliga eller 
väljer bort myndighetsutövning är välkänd i landet.



√  Kommunfullmäktige beslutade en skattehöjning om 
40 öre från och med 2017. Av de ökade skatteintäkterna
kommer 10 Mkr att avsättas årligen till medfinansiering 
av statliga infrastrukturprojekt. Bland annat till medfi-
nansiering av Ostlänken. 

√  Från december 2016 utökades antalet tågavgångar 
från 14 till 17 per dygn för att sedan utökas successivt 
fram till 2020. Nya pendlarkort införs från hösten 2017 
som kommer att gälla både på regiontåg och på trafik 
som bedrivs av Länstrafiken Örebro, SL, UL, Sörm-
landstrafiken, VL och Östgötatrafiken. En biljett kan 
täcka allt. 

√  En ny offentlig toalett i hamnen stod klar inför 
sommaren. 

√  Belysningen längs med Stensundsvägens gång- och 
cykelväg har färdigställts. 

√  Byggnation för laddstolpar för elbilar har kommunen 
på tre platser i Trosa. 

√  Vår bredbandsutbyggnad har fortsatt i hög takt 
under 2016 och ca 85 % av hushåll och företag kan 
nu få fiber. Kommunen ökade sin direkta ägarandel i 
Trosa Fibernät till 100 % för att möjliggöra ytterligare 
investeringar. 

√  Trosa har fått en hundrastgård genom kommunens 
försorg. 

√  Delar av Lånestahedens naturreservat har under 
sommaren betats av får i naturvårdssyfte. Fåren ägs 
och sköts Sören Pettersson och kommunen hyr in tjäns-
ten. Resultatet har varit lyckat och fåren har engagerat 
besökare och närboende. 

√  I samarbete med Länsstyrelsen har man påbörjat 
restaureringsarbetet med Borgmästarholmen. Hittills 
har man röjt på gran och sly och vidare planerar man 
att stängsla in området för att beta med djur under 2017.

√  Ett övergripande arbete har genomförts för att 
initiera plan- och exploateringsprocesser kring områden
som är utpekade i den nya översiktsplanen. Detta har 
resulterat i nya detaljplaneuppdrag för bland annat 
Trosaporten och Väsbyområdet. 

√  Under 2016 har ett samarbete med Svensk Närings-
liv och Företagarna bedrivits för att förbättra vårt lokala 
företagsklimat tillsammans med en mängd lokala före-
tag. Dessa möten ledde fram till ett 5-tal punkter som 
bör genomföras. Av dessa punkter hann vi komma i mål 
med 2 redan under året. 



√  Det höga bygglovtrycket som inleddes under 2015 
har fortsatt in på det nya året och i dagsläget finns det 
inga konkreta tecken på en avmattning.

√  Kommunen sålde del av Verktyget 4 på Industri-
gatan till lokal köpare i början av juni. Kommunens 
förvärvade fastigheten 2013 och den del som sålts är 
industridelen.  

√  Uppmärkning av folkhälsoslingan i Vagnhärad är 
klar och informationsfoldrar har skickats ut till boende i 
Vagnhärad.  

√  Nyföretagandet blev rekordhögt under 2016 då 109 
nya företag såg dagens ljus. Detta är, per capita, på 
topp 10-nivå i landet.

√  Turistcentret som numera drivs av kommunen rap-
porterar om fler besökare både fysiskt och på nätet i 
jämförelse med tidigare år. Restaurang Fyren brann ner 
till grunden i början av året men med gemensamma 
krafter återskapades en fortsatt attraktiv hamnmiljö. 
Nytt för året gällande utbudet var bl. a Vintage week-
end, Sommarteater på Garvaregården, nya toaletter i 
hamnområdet samt en utökad julbelysning.

√  Krisberedskapsarbetet intensifieras såväl natio-
nellt som regionalt och lokalt. Regionen har under 
året fortsatt arbetet med utvecklad samverkan mellan 
kommuner och myndigheter. Under 2016 har ett flertal 
övnings- och utbildningstillfällen för såväl tjänstemän 
som krisnämnd genomförts. Mycket talar för att Trosa 
kommuns åtaganden kommer att öka under kommande 
år gällande civilförsvar inom ramen för ett återuppväckt 
svenskt totalförsvar.

√  Utbildning – projekt Östersjövänlig mat – Hållbara 
måltider i Trosa kommun påbörjat för 15 deltagare från 
olika delar i Trosa kommun. Projektet pågår under 1 år.

√  Nya och utökade öppettider har genomförts för verk-
samheten på Korslöt. Korslöts återvinningscentral vann 
årets miljöpris för sitt vänliga och kunniga bemötande 
samt för det viktiga arbete de gör för att nå kommu-
nens hållbarhetsmål.

√  Det ska vara enkelt att vara invånare i Trosa kom-
mun. Som ett led i det arbetet har en utveckling av 
e-tjänster inletts med sikte på 2017. Redaktörer från 
samtliga förvaltningar kommer under hösten att invol-
veras i arbetet med ambitionen att helt ersätta dagens 
blanketthantering.



Resultatet av 25 år av frihet

Utbildning i Sveriges framkant
Trosa ska vara en av Sveriges bästa utbildningskom-
muner. Hösten 2016 presenterade Skolverket Trosa 
kommuns elevers starkaste resultat någonsin. Nu 
konstaterar även SKL i Öppna jämförelser att Trosa 
kommun nationellt hamnar på plats 22 i sammantaget 
resultat och plats 11 för meritvärden. 

Skolan är den enskilt högst prioriterade verksamheten 
i Trosa kommun. 2009 placerade sig Trosa kommun på 
plats 191 av 290 kommer, året därpå beslöt kommun-
fullmäktige att Trosa kommuns skolor ska tillhöra topp 
20 i landet. I SKL:s Öppna jämförelser 2016 tangerar 
Trosa kommun målet i totalplacering, och gällande 
meritvärden stoltserar Trosa kommun med en 11:e 
placering.

Trosa kommun jobbar sedan flera år aktivt med resul-
tatutvecklingen inom skolan och satsar brett med allt 
från kompetensutveckling till arbetsmiljö och trygghet. 
I ett tioårsperspektiv har resultaten ökat kraftigt, men 
det har också varit tillbakagångar och stora ansträng-
ningar har gjorts för att stabilsera utvecklingen i posi-
tiv riktning. Årets Öppna jämförelser visar på en jämn 
hög nivå, såväl totalt sett för elever i den avgående 
årskurs 9, som en utjämnad könsskillnad.

Mats Larsson, skolchef: ”Det är en spännande resa 
vi gjort i Trosa kommun och vi kan tydligt se att det 
handlar om att våra elever, pedagoger, politiker och 
även andra förvaltningar gjort detta tillsammans. Sko-
lans framgång är angeläget för alla.”



Trosa är en av de kommuner där flest personer i landet star-
tar företag. Sedan snart 10 år har företagen dessutom rankat 
Trosa kommun bland de bästa kommunerna i Sverige att vara 
företagare i.

Kommunens mål är att närheten till tjänstemän och politiker 
skall erbjuda den enkelhet, effektivitet och service som gör att 
företagen kan fokusera på att driva företag. Att kommunen 
dessutom erbjuder ett utmärkt geografiskt läge för företagan-
de, nära Sveriges mesta tillväxtmotor Stockholmsområdet, är 
en fantastisk möjlighet. Här finns närheten till storstaden med 
utmärkta af färsmöjligheter och samtidigt fördelen av den lilla 
kommunens lokala nätverk och unika samarbeten i den egna 
eller närlig gande branscher.

Men ett bra företagsklimat kommer inte av sig själv. Det sker 
genom samarbete mellan företag och kommun. Där alla måste 
anstränga sig till det yttersta. 2004 rankades Trosa kommun på 
plats 197, idag har vi legat i topp tio i närmare ett decennium.

Ett företagsklimat i Sverigetoppen Vår kommun
Parker, gångstråk, sporthallar, badhus, torg och fri-
tidsgårdar. Det är platser där vi medborgare möts, det 
offentliga rummet där det är blir tydligt att det är vår 
kommun som vi alla bidrar till att skapa, förvalta och 
utveckla. Mycket har hänt på 25 år och kanske särskilt 
de sista åren med Ungdomens hus, IRL - Trosa fritids-
gård, Lånestahallen, Hedebyhallens läktare, Ankarpar-
ken, Husby park, Västerljungsparken, Vagnhärads torg, 
Safiren, gång- och cykelvägar inom och mellan tätor-
terna, hundrastgårdar, näktergalslunden, renovering av 
Skolparken, Stadsparken, Trosa torg, Sillebadet, Trosa 
havsbad och mycket mer.  



En hållbar kommun
Trosa kommun har aktivt jobbat med hållbarhetsfrågor sedan bildan-
det. Det inleddes med att vi blev en ekokommun 1994. Det innebär 
att det fattats politiska beslut om att styra mot en hållbar utveckling 
med hänsyn till natur och miljö och där ekosystem i balans utgör ba-
sen för en hållbar ekonomisk och social utveckling. Kort därefter an-
lades den första våtmarken i Trosa tätort och sedan Vagnhärad. 2009 
inrättades det första kommunala naturreservatet Tomtaklintskogens 
naturreservat, följt av Lånestahedens naturreservat 2015. 2010 bil-
dades Trosaåns Vattenvårdsförbund där östra Sörmlands kommuner 
tillsammans arbetar för så god vattenkvalitet som möjligt längs med 
hela Trosaåns avrinningsområde. Trosa kommun och Trosa Amatörfis-
keklubb arbetar i Trosaåns Fiskevårdsområdesförening aktivt för att 
för att främja växt- och djurlivet inom fiskevårdsområdet.

Arbetet med hållbarhet har bland annat resulterat i 50 % ekologiskt
eller närodlad mat i våra verksamheter, energioptimering av samtliga 
fastigheter (och reducerad energianvändning om ca 30 %), närvärme,
båtbottentvätt, laddstolpar, kunskapshöjande projekt som Klimats-
mart och Östersjövänlig mat. Trosa kommun är idag klimat- och 
energirådgivare åt hela östra Sörmland innefattande Nyköping, Oxe-
lösund och Gnesta kommuner.

Resande på dina vilkor
1991, året innan Trosa kommun bildades gick tåget rakt genom 
kommunen, men utan att stanna. I och med att kommunen bildades 
började tåget stanna några gånger per dag vid Vagnhärads station. 
Fr.o.m. hösten 2017 är det 17 tågavgångar per dag, och fler ska det 
bli. Idag samäger vi tåg tillsammans med länets övriga kommuner 
och landstinget för att kunna säkerställa avgångar. Vi har även med-
finansierat citytunneln för att minska flaskhalsen in till Stockholm. 
Fr.o.m. 2017 kommer kollektivtrafikresnärer att kunna åka på en 
biljett i hela Mälardalen – inklusive Trosabussen. 
 
Trosabussen startades 2010 med Trosa kommun som medfinansiär men
står idag på egna ben. En direktlinje mellan Trosa och Liljeholmen. 

Vi står just nu inför byggstarten av Mälardalens största infrastruk-
turprojekt någonsin, Ostlänken, En höghastighetsbana från Linköping 
upp till Stockholm med resecentrum i Vagnhärad. 30 minuter till 
Stockholm, 30 minuter till Norrköping. 



Medborgaren i fokus Vi har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) 
medborgarundersökning sedan 2007. Trosa är en 
liten kommun med ambitionen att vara bra på det 
medborgarna tycker är viktigt. Medborgarundersök-
ningen ger oss vägledning om önskemål, förbätt-
ringsområden och stöd i det som vi redan gör bra. 
Vår utgångspunkt är att ett gott betyg alltid kan bli 
bättre. 

NII (Nöjd-Inflytande-Index) är ett avgörande område för 
alla organisationer gentemot sina kunder. Har ni förtroende 
för oss, såväl tjänstemän som politiker? Lyssnar vi på era 
önskemål och har vi en transparent verksamhet som du 
har möjlighet att påverka? Enligt SCB ger du som du som 
invånare Trosa kommun ett högre betyg än någon annan 
kommun fått, inte bara vid det här mättillfället, utan sedan 
mätningarna startade. 

NMI (Nöjd-Medborgar-Index) är den parameter där du som 
invånare betygsätter vårt tjänsteutbud. Håller våra skolor 
den kvalitet som du förväntar dig? Är gator och vägar upp 
till standard? Och inte minst den avgörande parametern, 
hur bemöter vi dig som invånare och hur tillgängliga är vi 
för dig?  Med betyg över genomsnittet på i stort sett alla 
områden är det särskilt glädjande att se att de områden 
där vi under flera år arbetat med att förbättra oss också 
uppfattas av dig som invånare.

NRI (Nöjd-Region-Index) beskriver hur du som invånare 
upplever Trosa kommun i sin helhet. Rekommenderar du 
folk du möter att flytta till Trosa? Känner du en trygghet i 
ditt liv och när du rör dig i samhället? Finns ett bra utbud 
av butiker, restauranger och tjänster? Trosa kommun får 
ett bättre betyg av dig som invånare på i stort sätt alla 
parameterar än snittet. Undantaget är utbildningsmöjlig-
heter som i undersökningen gäller eftergymnasiala studier. 
Ett betyg som vi hoppas kan bli bättre allt eftersom fler 
invånare upptäcker närheten med bra kommunikationer till 
Linköpingsuniversitet (60 min), Stockholms universitet (60 
min), Kth i Södertälje (30 min), Södertörns högskola (30 
min) och många fler institutioner i vårt närområde.
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