
Hur gick det för din kommun 2021?
trosa.se/bokslut



Vår frihet som medborgare har satts på prov de senaste två åren. 
Först pandemin med restriktioner och nu 2022 med Rysslands in-
vasion av Ukraina. För Trosa kommun har frihet varit ett centralt 
begrepp sedan kommunen bildades 1992. Själva grunden för kom-
munens bildande vilar på en önskan om större frihet, möjligheten 
att påverka vår egen vardag, att forma den plats vi bor på och där 
många av oss verkar. 

Medborgarnas behov och önskemål ska prioriteras. Alla kan inte 
vara nöjda med alla beslut, men det stora flertalet ska känna sina 
behov tillfredsställda i flertalet frågor. 2021 genomförde vi SCB:s 
medborgarundersökning för åttonde gången. Liksom tidigare år är 

Trosa – en blomstrande kommun med ordning och reda
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beskeden tydliga från dig som invånare. Det vi som kommun gör 
bra ser ni, och där vi kan bli bättre låter ni oss veta det (läs mer 
om resultaten på sidan 12). 

Årets bokslut var i särklass vilket är en trygghet som ger oss möj-
ligheter inför framtiden. Men prognoserna pekar mot tuffare tider 
och vi kan redan se höjda räntor, ökande priser och en vikande 
konjunktur. Samtidigt har Sverige en demografi som kommer att 
ställa allt högre krav på offentlig sektor. I Trosa står vi bättre 
rustade än på många andra håll, men det kräver en ansträngning 
i varje projekt och varje beslut vi företar oss. Dina behov och dina 
skattepengar är inget vi hanterar lättvindigt.

trosa.se/bokslut



Vårt bokslut i korthet

Den kommunala koncernens resultat är 67,6 mkr jämfört med 
38,5 mkr föregående år. I koncernresultatet ingår Trosabyg-
dens bostäder AB (3,2 mkr) och Trosa fibernät AB (- 0,2 mkr).

Kommunens resultat är 64,6 mkr, en positiv avvikelse mot 
budget med 47,2 mkr. Det är framförallt skattenettot som 
har en positiv avvikelse, totalt 30 mkr. Därutöver ger lägre 
kostnadsräntor på lån än budgeterat en positiv avvikelse för 
räntenettot på 11,6 mkr.

Vid årsskiftet hade Trosas befolkning ökat med 2,44 procent. 
De senaste tio åren har Trosa kommun varit en av de kom-
muner som vuxit procentuellt mest i riket. Det har ökat beho-
ven men också gett möjlighet till att öka investeringstakten, 
en av de större investeringarna under året är Skärlagsskolan.

Trosas invånare uppgår per sista december 2021 till 14 658 
invånare, en ökning med 349 personer sedan årsskiftet. 

Befolkningsökningen ställer högra krav på den kommunala 
organisationen att hänga med när det gäller exempelvis för-
skole- och skolverksamhet, lokalförsörjning och teknisk in-
frastruktur.

Den totala arbetslösheten i Trosa kommun i åldersgruppen 
16–64 år var 4,5 procent vid 2021 års slut, en minskning med 
0,9 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt året 
innan. Det kan jämföras med en arbetslöshet i riket på 7,2 
procent och i länet på 9,8 procent.
  
Ungdomsarbetslösheten minskade under året från 10,6 till 7,7 
procent. Ungdomsarbetslösheten är fortsatt lägre än i riket 
där den var 8,7 procent och 12,8 i länet. Minskningen kan 
bland annat hänföras till en tydlig återhämtning efter pan-
demin inom områden som besöksnäringen där många ung-
domar är sysselsatta. Branscher som klarade sig mycket bra 
under 2021 var bygg/hantverk, välmående/service, hotell/
restaurang samt handel.
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Korslöts nya återvinningsstation.



* Åldersgruppen 19–64 år är exkluderad 

År                     
      
Antal invånare sista december            
Därav invånare i åldersgrupp *: 
1–5 år 
6–15 år                
16–18 år
65–79 år   
80–89 år                     
90– år 
                                   
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:
Kommunalskatt          
Regionskatt  
Begravningsavgift          
Skatteintäkter/generella bidrag netto (mkr)  
Skatteintäkter tkr/invånare     
Trosas skattekraft i förhållande till rikssnitt (procent)     
   
Verksamhetens nettokostnader   
Nettokostnader i % av skatteintäkter    
Nettokostnader tkr/invånare  

Årets resultat (mkr)            

Eget kapital (mkr)  
Eget kapital (tkr/invånare)              
Soliditet %        
Soliditet inkl ansvarsåtagande för pensioner % 
Låneskuld tkr/invånare           
Investeringar netto per år (mkr) 
Personalkostnader (mkr)      

Arbetslösa i procent av befolkningen, 16–64 år, Trosa
Arbetslösa i procent av befolkningen, 16–64 år, Riket         
 Varav ungdomar 18–24 år Trosa 
     Varav ungdomar 18–24 år Riket

2020

14 309

839 
1 786 

513 
2 794 

608 
98 

 

21,60 
10,83 
0,25 
807 
56 

102,7 

-766 
95 

-54 

42,0 

474 
33 
32 
23 
37 

165 
532 

2,5 
4,6 
3,2 
4,8 

2019 

13 747 

819 
1 704 

484 
2 710 

554 
96 

21,60 
10,83 
0,18 
753 
55 

102,7 

-724 
96 

-53 

31,6 

432 
31 
35 
24 
31 
79 

512 

1,6 
4,1 
2,0 
4,0

2018 

13 309 

786 
1 623 

480 
2 637 

507 
101 

21,66 
10,77 
0,18 
722 
54 

103,8 

-690 
96 

-52 

28,8 

401 
30 
35 
23 
32 
75 

471 

1,4 
3,8 
1,1 
3,8 

2017 

12 916 

730 
1 634 

428 
2 569 

466 
102 

21,66 
10,77 
0,18 
673 
52 

105,7 

-635 
94 

-50 

33,7 

372 
29 
34 
21 
33 
83 

447 

1,5 
3,2 
0,9 
2,8 

   2021

Fem år i sammandrag
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14 658

861
1 838

495
2 822

655
115

21,60
10,83
0,253

876
60

100,5

-813
93

-55

64,6

539
37
34
25
40

252
554

4,5
7,2
7,7
8,7



Hundralappen

Din skatt
För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Trosa
kommun 21,60 kronor i skatt för din kommunala service.

I din skattesats ingår förutom skatt till Trosa kommun, skatt 
till Region Sörmland. Regionskatten är 10,83 kronor. Utöver 
dessa skatter tillkommer kyrkoavgift och begravningsavgift. 
Kyrkoavgiften betalar alla de som är medlemmar i Svenska 
kyrkan. Begravningsavgift betalar alla.
 

Så här får kommunen sina pengar:
86 procent av kommunens intäkter kommer från skatter, ut-
jämning och statsbidrag.

12 procent kommer från avgifter och ersättningar som kom-
munen får för den service som kommunen erbjuder.

2 procent avser övriga intäkter inklusive finansiella intäkter.

För varje hundralapp som betalas i skatt till Trosa kommun fördelas den på kommunens verksamheter enligt nedan.
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Gator & parker
Teknik och service har som en del av sin verksamhet hand 
om gator, vägar och parker. Samtliga kommuninvånare berörs 
mer eller mindre av dessa områden som bidrar till trivseln i 
kommunen. 

2 677 kr/invånare
39 243 tkr för hela verksamheten

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

1 499 kr/invånare 
21 975 tkr för hela verksamheten

Trosa kommun ska vara lyhörd inför medborgarnas be-
hov och önskemål samt fokusera på vårt kärnuppdrag. 
Vad är då det och hur mycket kostar respektive område 
dig som medborgare? Nedan följer i sammandrag vad 
våra verksamheter kostade dig i skattepengar nedbru-
tet per invånare 2021.

Grundskola, gymnasium & särskola
Utbildningen i grundskolan syftar till att ge eleverna de kun-
skaper och färdigheter de behöver för att delta i samhällslivet. 
Den skall också ligga till grund för fortsatt utbildning i gymna-
sieskolan. Särskolan tar emot barn som inte förväntas nå må-
len i grundskolan på grund av att de har en funktionsvariation.

19 870 kr/invånare
291 249 tkr för hela verksamheten

Förskola & 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.

9 364 kr/invånare
137 264 tkr för hela verksamheten

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

15 975 kr/invånare
234 163 tkr för hela verksamheten
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Vad gör vi för dig?

Vård- och omsorgspersonal som höll pandemin stången under tuffa år.



Ekologi
Ekoutskottet verkar för utvecklingen av ekokommunen Trosa 
och en hållbar utveckling. Dvs. en samhällsutveckling som till-
fredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna 
för kommande generationer att tillfredsställa sina behov.

151 kr/invånare
2 214 tkr för hela verksamheten

Miljö & 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 livs-
medelsfrågor. 

147 kr/invånare
2 149 tkr för hela verksamheten

Kultur & 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, biblio-
tek, kulturskola, fritidsgårdar, föreningsstöd m.fl.

3 494 kr/invånare
51 219 tkr för hela verksamheten

Kommunikationer
Kommunikationer innefattar kollektivtrafik som buss och tåg 
med såväl länsgemensam trafik som lokal kollektivtrafik.

613 kr/invånare
8 988 tkr för hela verksamheten
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Vad gör vi för dig?

Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad planlägger användningen av mark och vatten 
samt prövar tillstånd för byggande och andra åtgärder. Verk-
samheten 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.

1 090 kr/invånare
15 982 tkr för hela verksamheten

Skärlagsskolans inomhusmiljöer.



Under våren 2021 vaccinerade hälso- och sjukvårdsenheten 
alla brukare i samarbete med region Sörmland och vårdcen-
tralen. Under hösten/vintern gavs det även påfyllnadsdos för 
alla brukare. 

Pandemin har kraftigt påverkat skolan och barnomsorgen. 
Samverkan inom kommunens verksamheter och personalor-
ganisationer har varit en viktig framgångsfaktor under dessa 
utmanande tider.

I samverkan med Region Sörmland pågår ett projekt för infö-
rande av så kallad hemmonitorering för patienter med hjärt-
svikt med målet att göra patienten mer självständig och nöjd 
samtidigt som verksamhetens resurser används mer effektivt 
då onödiga hembesök kan undvikas. 

Drift och förvaltning av Trosa kommuns fastigheter sköts sedan 
januari 2021 av Trobo med tekniska enheten som beställare.

Driftavtal för gata, park och yttre fastighetsmark innehas av 
Orca AB (tidigare namn Bite) med start i januari 2021. 

Nytt servicehus på Trosa havsbad och camping. 

Trosa havsbad och camping får ny entreprenör, Apelago Group 
AB som tillträder januari 2022. 

Entreprenören för Safiren, Vagnhärad Bad & Gym AB, har sålt 
bolaget till BeFair, som fortsätter att driva verksamheten enligt 
ursprungligt verksamhetsavtal t.o.m. juni 2022. 

Skärlagskolans tillbyggnad om 3 700 m2 inleddes 2019 och 
invigdes hösten 2021. 

Byggnation av nytt tillagningskök på Fornbyskolan inleddes vå-
ren 2021 för färdigställande våren 2022.

Renovering av Fornbyskolan är genomförd och klar.  

Ny skolbyggnad inom Fornby/Hedebyområdet färdigställd. 

Våren 2021 har ombyggnation av Skärlagskolans kök påbör-
jats, från mottagningskök till tillagningskök, och matsal med 
kapacitet för 750 portioner.

Vad hände 2021?
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Kungahuset besökte Trosa digitalt under pandemin. Trosa kommun skridskoklubb (TKSK) tar första spadtaget för ny  isrink.



Kyrkskolans kök är renoverat, vilket bland annat innebär en 
bättre diskinlämning som gynnar både matgäster och personal. 

Hasselbackens förskola är färdigrenoverad invändigt samt ut-
vändig panel. Tak planeras att åtgärdas 2022. 

Ett flertal förskolor har fått utvecklade utemiljöer. 

Sista delen i renoveringen av Skärborgarnas hus, teleskopläk-
taren, har installerats under september 2021.

Byggnation av idrottshall och isrink på Tomtaklintområdet 
pågick under året. Isrinken invigdes till sportlovet 2022 och 
idrottshallen till hösten 2022.

Byggnation av nytt hamnkontor pågår. Upphandling utfördes 
under tidig höst 2021 produktionen inleddes under vintern 
2021. Byggnaden kommer att vara på plats till säsongen 2022. 

Upphandling av projektet ”Vandringshinder Trosa ån” är ge-
nomförd och projektet startade i slutet av mars 2022.

2021 genomfördes SCB:s medborgarundersökning.

På Industrigatan 8 har personalutrymmen, hygientvättstuga 
samt redskapsförråd för hemtjänsten färdigställts under vå-
ren. Dessutom har lokaler för nya enheten för arbetsmarknad 
och integration utformats. Produktion med lokaler för social-
kontoret och IT pågår. Både Socialkontorets lokaler och IT:s 
lokaler beräknas klara sommaren 2022. 

I samband med att Socialkontoret flyttar ut från vårdcentra-
lens byggnad kommer ombyggnad ske till demensboende. Re-
noveringen beräknas klar sensommar 2023. 

I september 2020 övertog Trosa kommun ansvaret som väg-
hållare för Stensundsvägen 787/786 från Trafikverket. En rad 
åtgärder genomfördes för att förbättra vägens standard. En 
viktig del vara att förbereda inför den nya kommunala busslin-
jen. Arbetet blev färdigställt december 2021. 

Ombyggnad av Högbergsgatans trottoar till gc-väg samt ny 
belysning och beläggning. 
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Vad hände 2021?

Blomsterängar i offentliga miljöer, för biologisk mångfald och trivsel. Stensundsvägen 787/786 utvecklas med ny busslinje.



Vad hände 2021?

Hertig Karls väg har totalrenoverats med ny gatubelysning och 
ny beläggning. 

Första etappen av tre är inledd med att bygga gång- och cy-
kelväg ut till Havsbadet. 

Ny gatubelysning på Östra långgatan.

Julbelysning installerades i päronträdet invid Skolparken och 
utanför Ölstugan i Trosa samt att Trobo satte upp belysning 
längs Högbergsgatan.

Vid Fiskebryggan byggdes ramper för tillgänglighet så alla ska 
ha möjlighet att angöra bryggan. 

Strömbrons och Nyängsbrons gång- och cykelväg fick belys-
ning monterad i räckena.

Vattentornet i Vagnhärad har renoverats och tornet i Trosa har 
förberetts för renovering.

Trosa avloppsreningsverk genomgår en helrenovering för att 
klara nuvarande och kommande belastning fram till en överfö-
ringsledning finns klar att nyttja 2026-2027. 

Gunnarstengatans pumpstation är utbytt och flyttad för säkra-
re och mer bekymmersfri drift.

Delar av Högbergsgatan, Smäckbrogatan och Hertig Karlsväg 
har fått nya VA-ledningar under 2021. 

Nya Korslöt återvinningscentral togs i drift 1 februari 2021. 
Verksamheten har en nu en modern anläggning med flera 
fraktioner, god logistik och bra arbetsmiljö.

Ny komplett återvinningsstation har tagits i drift på Tofsö un-
der året. 

Källviks nya återvinningsstation vid hamnen är färdigställd un-
der augusti.
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Orange Week mot våld. Blommande  offentliga miljöer.



Vad hände 2021?
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I Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagskli-
matet kom vi åter på 9:e plats av 290 kommuner och detta var 
12:e året i rad som kommunen legat i topp 10 i landet. 

Under året antogs en ny översiktsplan.

Under 2021 har Länsmansbron bytts ut.

Trycket på bygglovverksamheten har under året varit mycket 
högt. Antalet ärenden är fler än tidigare rekordår.

Vård och omsorg har startat ett multiprofessionellt team inom 
demens. 

Fritidsgårdarna har i början av höstterminen genomfört Relations-
dagar i samverkan med skolan med alla åk 8:or i kommunen.

Fritidsgårdarna samverkar aktivt med kommunens högstadie-
skolor, socialtjänstens ungdomsteam och fältare samt polis i 
syfte att arbeta brottsförebyggande och för att fånga upp oro-
ligheter tidigt.

Biblioteket fortsätter satsningen på små barns språkutveckling 
genom samverkan med förskola och BVC inom den nationella 
satsningen Bokstart. 

Kulturskolan genomförde lovkurser under både påsklov och 
sommarlov inom ämnena spelprogrammering, dans och mu-
sik. Större sånggrupper har tillskapats för att möta trycket på 
sångverksamheten. 

Beslut i kommunfullmäktige i juni 2021 om att överföringsledning 
till SYVAB är den långsiktiga lösningen för Trosa kommuns av-
loppsrening. Arbetet med att organisera projektet är uppstartat. 

Verksamheten inom VA har rustats upp för kriser genom att 
säkra redundansen i känslig infrastruktur. 

Arbete med att ta fram en ny VA-plan och VA-policy som ska 
säkerställa framtida planering är uppstartat.Nya satsningar på julbelysning under året.    

Nya sporthallen vid Tomtaklint tar form.    
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Vad tycker du om Trosa kommun?

Kan du rekommendera människor 
att flytta till kommunen?

Tycker du att  invånarna i din kommun 
har möjlighet till insyn och inflytande över 
kommunens beslut och verksamheter?

Lomma

Grästorp

Täby

Aneby

Berg

Nacka

Trosa

Danderyd

Essunga

Markaryd

Riket

Lilla Edet

Habo
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                      37,7

                    36,7

                   32,6

                  32,1

                  31,4

                 30,7
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                29,4

               28,9

               28,9

         18,7

  9,4

5,6

Täby

Danderyd

Lomma
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Nacka

Lund

Vellinge

Kungsbacka

Trosa

Tyresö

Riket

Perstorp

Södertälje

0    10    20   30    40    50    60    70   80   90   100

          88,5

         87,2

        86,9

        85,2

       84,2

      83,0

     82,0

     81,9

     81,0

     81,0

        62,3

28,0

27,4

Trosa kommun har genomfört SCB:s medborgarundersökning vart-
annat år sedan 2007. Resultaten ligger till grund för hur Trosa kom-
mun arbetar framåt och är en avgörande mätning med statistiskt 
säkerställt urval och fokus på vad kommuninvånarna tycker. 

Sedan Trosa kommun deltog i undersökningen första gången har det 
mesta förbättrats, och under en rad år har Trosa kommun stoltserat 
i Sverigetoppen. Men konkurrensen hårdnar liksom tiderna, och där-
för känns det extra spännande när du som kommuninvånare fortsatt 
ger bra betyg.

2021 genomför SCB medborgarundersökningen i ett nytt format. Frå-
gorna har ändrats och redovisningen sker inte i tidigare nöjd kundindex 
vilket gör att vi tappar en del jämförbarhet med tidigare år. På kom-
mande sidor redovisar vi ett urval av det övergripande resultatet från 
den senaste medborgarundersökningen 2021. Trosa delar plats 9 med Tyresö.

Trosa på plats 7.
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Vad tycker du om Trosa kommun?

Trosa delar plats 15 med Vännäs.

Hur trygg känner du dig utomhus i 
området där du bor när det är mörkt ute?

Hur orolig är du för att 
drabbas av inbrott i ditt hem?

Storuman

Bjurholm

Jokkmokk

Essunga

Tjörn

Borgholm
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Älvdalen

Rättvik

Trosa

Riket
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Upplands Väsby

0    10    20   30    40    50    60    70   80   90   100
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  52,2

49,0

Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning tittar på en 
mängd faktorer för att sammanfatta hur du som invånare trivs i den 
kommun där du valt att leva och bo. En grundbult för att trivas är 
att man känner sig trygg.

Generellt upplever sig invånarna i Trosa kommun trygga utifrån de 
frågor SCB ställer. Av de 160 kommuner som deltog i undersökning-
en 2021 har Trosa en jämn topplacering på de cirka 20 frågor som 
är kopplade till trygghet och i stort sätt en genomgående förstapla-
cering i Sörmland.

En fråga som sticker ut är ”Vad tycker du om polisens närvaro i kom-
munen?” Här ger invånarna i Trosa kommun ett betyg som placerar 
oss på en 151:a plats nationellt och en 7:e plats i Sörmland. Ett klart 
underbetyg men inte heller någon överraskning. En större närvaro 
av polisen är en hörnsten i en trygg kommun och en prioriterad fråga 
i kommunens samarbete med polismyndigheten.

Trosa på plats 12.
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Vad tycker du om Trosa kommun?

Hur tycker du följande fungerar i din kommun?

Aneby

Grästorp

Lomma

Götene

Danderyd

Kävlinge

Lidköping

Karlstad

Bengtsfors

Lysekil

Trosa

Riket

Södertälje

Nynäshamn

Gällivare

0    10    20   30    40    50    60    70   80   90   100

                98,6

                98,4

               97,3

               97,0

              96,4

             96,1

             95,9

             95,2

             94,9

             94,7

            93,4

        87,5

75,3

75,3

75,2

Förskolan

Aneby

Lomma

Danderyd

Täby

Lidingö

Kävlinge

Mjölby

Vännäs

Götene

Salem

Trosa

Riket

Nynäshamn

Lilla Edet

0    10    20   30    40    50    60    70   80   90   100

                                    94,4

                                    94,3

                                  92,0

                                  91,2

                                 90,5

                                89,7

                                89,3

                               88,5

                               88,5

                               87,9

                           81,0

                       75,5

    48,9

42,8

Grundskolan

Grästorp

Gullspång

Lekeberg

KArlsborg

Götene

Krokom

Trosa

Essunga

Svedala

Anaby

Riket

Varberg

Lomma
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                                   88,8

                                 86,8

                                85,5

                               84,0

                              83,1

                              83,0

                              82,7

                              82,5

                             82,0

                             81,8

              58,4

 39,4

37,9

Äldreomsorgen

Trosa på plats 7.

Trosa på plats 55.
Trosa delar plats 25 med Mariestad.
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Vad tycker du om Trosa kommun?

Hur tycker du att din kommun 
sköter sina olika verksamheter?

Hur tycker du att kommunen informerar 
vid större förändringar i kommunen?

Kalmar

Grästorp

Lidingö

Lomma

Trosa

Täby

Tyresö

Lidköping

Mjölby

Jönköping

Riket

Gällivare

Lilla Edet

0    10    20   30    40    50    60    70   80   90   100

                          94,0

                         92,7

                        92,5

                        92,3

                        92,1

                        91,5

                       90,3

                       90,1

                      89,6

                      89,5

                80,6

 57,9

56,8

Lomma

Burlöv

Lycksele

Karlstad

Trosa

Bengtsfors

Sundbyberg

Avesta

Sundsvall

Säter

Riket

Lilla Edet

Örkelljunga

0    10    20   30    40    50    60    70   80   90   100

                           69,6

                           69,3

                         65,7

                        65,1

                        64,5

                        64,4

                       62,6

                       62,5

                      61,8

                      61,4

              50,6

 32,6

29,4

Förskola, grundskola och äldreomsorg innefattar den största delen 
av den kommunala verksamheten och kanske även den viktigaste. 
Genom åren har förskoleverksamheten i Trosa kommun fått bra be-
tyg i såväl medborgarundersökningen som föräldraenkäter. En verk-
samhet som generellt får högt betyg i Sverige.

Grundskolan är ett område där skolresultaten över tid utvecklats 
positivt och där stora satsningar gjorts såväl på personalresurser 
och utbildning, som lokaler. Att du som invånare då ger oss ett högt 
betyg  ger oss en signal om att vi är på rätt väg. 

Äldreomsorg är ett område som inte alltid lyfts fram för de framsteg 
som en ambitiös och engagerad personalgrupp utför för en grupp 
invånare som vuxit och fortsätter att växa. Sveriges kommuners 
kanske största utmaning sedan ett par år och under kommande är 
en åldrande befolkning och att vi vuxit med många nya invånare i 
Sverige under få år. Att vi då i Trosa har verksamheter som klarar av 
att möta upp det ökade trycket för att ta hand om äldre och utsatta 
är en trygghet för dig som invånare och en fjäder i hatten för alla 
som arbetar inom verksamheterna.

Trosa på plats 5.

Trosa på plats 5.



Vad tycker du om Trosa kommun?
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Hur tycker du att  möjligheterna som 
kommunens invånare har att påverka 
innehållet i politiska beslut?

Hur tycker du att kommunens politiker är 
lyhörda till invånarnas tankar och idéer 
kring kommunen och dess verksamheter?

Hur tycker du att kommunens 
anställda arbetar för kommunens bästa?

Grästorp

Trosa

Essunga

Svedala

Berg

Lomma

Markaryd

Perstorp

Burlöv

Täby

Riket

Uddevalla

Habo

0    10    20   30    40    50    60    70   80   90   100

                         49,8

                   40,4

                   40,2

                  39,8

                  39,3

                 38,1

                 38,1

                 37,8

                 37,8

                 37,4

         26,2

 14,2

12,4

Grästorp

Essugna

Lomma

Trosa

Berg

Täby

Markaryd

Boden

Aneby

Salem

Riket

Nordanstig

Uddevalla

0    10    20   30    40    50    60    70   80   90   100

                              51,4

                          45,4

                        43,8

                        43,3

                      39,7

                      39,4

                    37,7

                    37,4

                   35,2

                   35,2

           22,5

 8,9

8,6

Grästorp

Trosa

Essunga

Aneby

Östersund

Karlsborg

Nacka

Lomma

Täby

Karlstad

Riket

Hässleholm

Lilla Edet

0    10    20   30    40    50    60    70   80   90   100

                            79,5

                        73,4

                      71,0

                      70,6

                     69,5

                     68,5

                    68,0

                    67,7

                   67,4

                   67,3

            55,4

38,4

38,2

Solceller på badhuset Safiren.

Trosa på plats 2.

Trosa på plats 4.Trosa på plats 2.



Vad tycker du om Trosa kommun?
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Upplever du att kommunens 
politiker arbetar för kommunens bästa?

Upplever du att kommunens 
politiker är ansvarstagande?

Grästorp

Lomma

Essunga

Trosa

Täby

Aneby

Landskrona

Markaryd

Östra Göinge

Salem

Riket

Hässleholm

Uddevalla

0    10    20   30    40    50    60    70   80   90   100

                                  70,5

                                 69,6

                               66,0

                              65,1

                             63,0

                            61,5

                            61,4

                           60,7

                           60,2

                           59,9

              42,6

20,9

20,5

Lomma

Grästorp

Trosa

Markaryd

Essunga

Täby

Borgholm

Aneby

Östra Göinge

Salem

Riket

Uddevalla

Hässleholm

0    10    20   30    40    50    60    70   80   90   100

                                   64,9

                                 63,6

                                62,7

                             58,7

                            56,8

                            56,1

                           55,7

                          53,7

                          53,0

                          53,0

              35,0

 15,7

14,3

Nya läktare i Skärborgarnas hus.

Utifrån medborgarundersökningens resultat fortsätter vi att utveck-
la Trosa kommun. Det är så vi använder undersökningen och det är 
så vi tror att vi bygger förtroende hos dig som medborgare. Dina 
behov och önskemål i fokus, liksom ett långsiktigt bevarande och 
utvecklande av Trosa kommuns unika kvaliteter.

2023 genomför vi SCB:s medborgarundersökning nästa gång. Du 
kan vara en av dem som då väljs ut att besvara enkäten. Ta dig tid 
att besvara frågorna, så lovar vi att lyssna. 

Trosa på plats 3.

Trosa på plats 4.



Miljöredovisning

Trosa kommun arbetar enligt ett miljöledningssystem med syf-
tet att alla verksamheter kontinuerligt ska bidra till en bättre 
miljö. Varje år redovisas miljöarbetet till kommunfullmäktige 
och här följs även nyckeltalen för Ekokommunerna och Agenda 
2030 upp. 

Kommunfullmäktiges mål om att Trosa kommun ska ligga på 
topp 20 för hälften av de nyckeltal som ingår i Ekokommuner-
na uppfylls. Trosa ligger bland de 20 bästa kommunerna för 60 
procent av nyckeltalen och ligger i framkant vad gäller bland 
annat andelen skyddad natur, ekologisk mat, miljöcertifiera-
de skolor och förskolor, koldioxidutsläpp från tjänsteresor och 
förnybar energi.  

Här är några av de många miljöåtgärder som genomförts un-
der 2021 och som visar på de olika sätt som miljöfrågorna har 
integrerats i verksamheterna:

Flera Hållbarhetsdagar av olika slag har arrangerats under 
året. Bland annat om hållbar konsumtion, vattenfrågor, håll-
bart båtliv, naturguidning, återvinning, hållbara transporter 
och laddinfrastruktur.

Rekordmånga kostnadsfria och opartiska energi- och klimat-
rådgivningar till privatpersoner, föreningar och små/medelsto-
ra företag har genomförts under året. 

En ny kollektivtrafikförbindelse längs Stensundsvägen har 
startats upp vilket avsevärt förbättrar möjligheterna för ett 
hållbart resande i denna del av kommunen.

Arbetet med en ny gång- och cykelvägsanalys och ny kollek-
tivtrafikplan har påbörjats vilket ska skapa förutsättningar för 
att ytterligare förbättra möjligheterna att resa kollektivt och 
med gång och cykel.

Den digitala tjänsten Naturkartan visar kommunens värdeful-
la och besöksvärda naturområden. 27 procent av kommunen 
består av skyddad natur och kommunen har tre egna natur-
reservat. 

En film om Trosaån och projektet med fiskpassager har bland 
annat visats på biografen i Trosa. 

Vid byggnation av idrottshall och isrink har särskild hänsyn ta-
gits till att använda byggmaterial med låg miljöpåverkan vilket 
minskat klimatpåverkan avsevärt. Överskottsvärme från ky-
lanläggningen i isrinken återvinns dessutom till idrottshallen.

18



Miljöredovisning

Måltidsverksamheten jobbar enligt måltidskonceptet ”Diet for 
a Green Planet” med minskat matsvinn och hög andel ekolo-
giska/närproducerade livsmedel. Under 2021 var andelen 60,3 
procent. 

Kommunens och bolagens bilar är eldrivna eller kan drivas på 
de förnybara bränslena HVO100 eller etanol. För att minime-
ra bilkörningen så pågår ett aktivt arbete med ruttplanering, 
främst inom vård och omsorg, och där det är möjligt ersätts 
också bilkörning med cykling. 

Under 2021 anlades en ny återvinningsanläggning för pri-
vatpersoner på Korslöt. Det har bland annat lett till mindre 
maskintid och transporter, kopplat till bättre utrustningar för 
insamling.

Återvinningscentralen Korslöt tar emot skänkta saker av kom-
muninvånare som sedan säljs på kommunens Återvinningsbu-
tik samt på anläggningen (möbler och cyklar) vilket bidrar till 
cirkulär ekonomi och mer hållbar konsumtion.

Cirka 35 procent av kommunens skolor och förskolor arbetar 
med Grön Flagg och två skolor deltar dessutom i ett särskilt 
Östersjöprojekt. 

Det kommunala bostadsbolaget Trobo har minskat sin energi-
förbrukning under året. Vid ombyggnationer och större repa-
rationer beaktas åtgärder för att minska energiförbrukning och 
miljöpåverkan. 
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Nya Korslöt.

Nya busslinjen via Stensundsvägen
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Den här broschyren är en sammanfattning av Trosa kommuns bokslut för 2021. Bokslutet i sin helhet 
kan du ta del av på trosa.se/bokslut. Bokslut 2021 antogs i maj 2022 av Trosa kommunfullmäktige.
Omslagsbild: Husby parks norra del sett uppifrån. 


