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Strategi för utveckling i
Vingåkersbygden
Syftet med denna landsbygdsstrategi 2018–2023 är att skapa ett
långsiktigt arbetssätt för landsbygdsutveckling, som ingår som en
naturlig del i kommunens alla verksamheter och organisation.

Exempel på annons när bygdens trepartssamverkan är avsändare:
Landsbygdsstrategi 2018–2023

Inledning

det goda
livet

#vingåkersbygden

I Vingåkersbygden samverkar vi
för en hållbar och smart framtid.
Tillsammans har kommunen, privata aktörer och
civilsamhället till 2018 byggt ut 100 procent tillgång till
fiberbredband. Välkommen till vingakersbygden.se
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Ett hållbart liv i
en smart bygd.
I Vingåkersbygden är vi på väg till en ny
framtid. Två år tidigare uppnår vi målet i
bredbandsstrategin om 100 procent tillgång till fiberbredband. Trepartssamverkan mellan kommunen, privata aktörer
och civilsamhället har gjort det möjligt.
Och med ny digital infrastruktur på plats
har vi skapat förutsättningar för att kunna ta nästa steg i att utveckla vår bygd.
I det fortsatta arbetet ska vi använda oss av
erfarenheter som vi har fått från tidigare
projekt och vår framgångsrika modell för
trepartssamverkan.
Samtidigt, i vår omvärld, får allt fler upp
ögonen för ett hållbart liv på landet. Här
finns andra möjligheter och erbjudanden än
att verka och bo i en stadsmiljö. Det rör sig
om stillhet, att kunna producera energi och
mat, bykänsla och naturliv.
Det som dock gör att många nu tar klivet
att flytta till landet är att det med smarta
lösningar och tjänster går att få en likvärdig
och i många fall bättre och närmare service
än i staden.
När vi nu tar sikte på framtiden handlar
det om att utveckla just det. Efter att den här
strategin för utveckling är genomförd har vi
förutsättningar att kunna erbjuda ett hållbart liv i en smart bygd.

Landsbygdsstrategi 2018–2023

Bakgrund
2014
Servicelösningar
Under 2014 genomförde kommunen projektet
InnoV – innovativa servicelösningar i Högsjö.
Projektet syftade till att skapa nya servicelösningar i Högsjö, men även att under processen
ta fram en arbetsmodell över processarbete för
lokal utveckling som kommunen kan använda
sig av för utveckling av samtliga kransorter
inom kommunen.
Därefter gav kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen i uppdrag att med projektmodellen InnoV som grund ta fram en strategi
för hur kommunen ska arbeta vidare med
serviceutvecklingen.
2014–2018
Fiberbredband
Som framgår i inledningen bedriver kommunen, privata aktörer och civilsamhället en
mycket framgångsrik trepartssamverkan för
utbyggnad av fiberbredband. Det arbetet påbörjades 2014.

För att de som blivit anslutna ska kunna
komma igång med sitt bredband och ta del av
smarta tjänster har kommunen sedan 2016 ett
folkbildningssamarbete med studieförbund.
2015–2016
Varumärkesplattform
2015–2016 tog kommunen fram en plattform
för platsvarumärket Vingåkersbygden. I det
arbetet medverkade bygdens invånare, företag
och föreningar. Visionen blev då ”den smarta
Vingåkersbygden 2023” med tanke på den
unika fiberutbyggnaden som nu har gett oss
ett försprång.
2017
Bostadsbyggande
2017 har kommunen satt igång ett bostadsprojekt i samverkan med tre studieförbund och
Hela Sverige ska leva Sörmland. I bygdens alla
orter startas studiecirklar där deltagarna ska
kartlägga hur behov och möjligheter gällande
boende ser ut på respektive ort.
Det blir sedan underlag för framtida byggande som gör det möjligt att samarbeta med
privata aktörer såsom banker och bolag.

Om strategin

Syfte och mål

Denna strategi för utveckling i Vingåkersbygden utgår från ovan tidigare
erfarenheter och pekar ut riktningen
och vägen för kommunens arbete
med strategisk utveckling i bygden.
Den är i linje med nationella och
regionala utvecklingsstrategier, samt
kommunens vision och värdegrund:
våga, ansvar, respekt och stolt.

Syftet med denna landsbygdsstrategi är
att skapa ett långsiktigt arbetssätt för
landsbygdsutveckling, som ingår som en
naturlig del i kommunens alla verksamheter och organisation.
Det övergripande målet är att kommunen fram till 2023 har skapat ett arbetssätt för landsbygdsutveckling.
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Kommunens modell för att arbeta
med utveckling i Vingåkersbygden
Ett framgångsrikt utvecklingsarbete
består av följande centrala delar:
Trepartssamverkan:
• civilsamhället
• kommunen
• privata aktörer

Arbetssätt:
• folkbildning
• kartläggning
• lokala utvecklingsplaner

Hållbar utveckling:
• unika förutsättningar
• behov
• innovativitet
• dela resurser

Attraktivitet:
• service
• tillgänglighet
• möjligheter
• kunskap/kompetens

Utvecklingsområden
Inom dessa områden ser kommunen
att det finns gemensamma behov för
utveckling i bygden:
• bostäder, lokaler, tomter
• infrastruktur, kommunikationer
• service, dagligvaruhandel
• omsorg, hälsa, tillgänglighet
• kultur, natur, livsmiljöer
• energi, livsmedel, skog
• utbildning, jobb, integration, fritid
• samverkan, näringsliv, föreningsliv
• marknadsföring, kommunikation
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Förutsättningar:
• delaktighet
• öppenhet
• kommunikation
• effektivitet
• ansvarstagande
Smart bygd:
• ekologiskt
• ekonomisk
• socialt

Prideparaden för allas lika värde går
förbi tågstationen i Vingåker under
Mångfaldsfestivalen 2016.

Landsbygdsstrategi 2018–2023

Genomförande
2018–2021
Lokala utvecklingsplaner
Kommunen deltar i Leader Södermanlands
treåriga projekt ”Service och liv på landet” som
startar hösten 2017. Det bedrivs i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan och Leader-områdets åtta kommuner.
Syftet är att stärka och utveckla service
i och skapa livskvalitet i landsbygder. När
projektet är genomfört kommer alla orter
i Vingåkersbygden att ha tagit fram lokala
utvecklingsplaner, baserade på de lokala förutsättningarna och behoven.
2018–2021
Modell och struktur
Kommunen deltar i Hela Sverige ska levas treåriga projekt ”Service i samverkan” som en av
elva kommuner i landet. Syftet är att ta fram en
modell och struktur för hur arbetet med utveckling av service kan bedrivas. Det projektet
startar hösten 2017.
Kopplat till den här strategin handlar kommunens deltagande om att förbereda kommunen inför det kommande arbetet med att förverkliga det som de lokala utvecklingsplanerna
kommer att peka på gällande service.
Eftersom landsbygdsutveckling går in i alla
kommunala verksamheter behöver alla i organisationen bli medvetna om sin del. bland
annat handlar det om den kommande digitaliserings- och bredbandsstrategin, den antagna
varumärkesplattformen för platsvarumärket,
samt underlag till kommande översikts- och
detaljplanering.

2018–2023
Lokalt utvecklingsforum
I arbetet med att förverkliga kommunens del
i de lokala utvecklingsplanerna kommer vi
att ha ett lokalt utvecklingsforum, LUF med
representanter från bygdens orter. Syftet med
LUF är även att deltagarna ska ges möjlighet
att utbyta erfarenheter med varandra.
LUF blir även det organ som tar beslut om
kommunens medel till små insatser som genomförs av civilsamhället.

Indikatorer
Dessa indikatorer visar om vi har
uppnått syftet och det övergripande
målet för landsbygdsstrategin:
• Varje ort har processat fram lokala
utvecklingsplaner.
• Det finns fler servicepunkter.
• Det sker fler samverkansprojekt och
folkbildningsaktiviteter.
• Projektet ”Ökat bostadsbyggande i
Vingåkersbygden” är genomfört.
• Kommunen har deltagit i Leaderprojektet ”Service och liv på landet”.
• Kommunen har deltagit i Hela Sverige ska leva-projektet ”Service i samverkan”.
• Kommunens lokala utvecklingsforum, LUF har träffats minst två gånger om året med representanter från
bygdens alla orter.
• Kommunen har deltagit i externa
nätverk, konferenser och arbetsgrupper för landsbygdsfrågor.

5

Exempel på inbjudan när enbart kommunen är avsändare:

PÅVERKA
KOMMUNENS
ARBETE!

INBJUDAN

Var med på lokalt
utvecklingsforum!
I arbetet med strategin för utveckling i Vingåkersbygden
2018–2023 har kommunen ett lokalt utvecklingsforum
för representanter från bygdens orter. Ta chansen att
göra er röst hörd och utbyta erfarenheter med varandra.
Anmäl ert intresse!
Lokalt utvecklingsforum samordnas av kommunens
landsbygdsutvecklare Regina Westats Stedt. För medverkan, mejla regina.westas-stedt@vingaker.se alt. ring
till 0705–54 96 16. Ni är varmt välkomna!
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Ekonomi
Kommunen avser att anslå en summa på 450
000 kronor årligen i budgeten till och med
år 2023. Uppräkning ska ske i enlighet med
kommunens generella uppräkningsfaktorer för
budget.
Satsningen omfattar kostnad för personal,
strategins genomförande och intern kommunikation. För arbetet med extern kommunikation och marknadsföring av platsvarumärket
Vingåkersbygden behöver ytterligare resurser
gällande personal och ekonomi anslås.
Ansvar
Kommunfullmäktige har det övergripande
ansvaret för landsbygdsstrategin. Kommunledningsförvaltningen har genom samhällsbyggnadsenheten ansvar för genomförandet.
Samhällsbyggnadsenheten ska driva arbetet
med att implementera platsvarumärket Vingåkersbygden, samt varumärkesförflyttningen
till smart bygd, i kommunens externa kommunikation och marknadsföring.
Landsbygdsutvecklarens primära uppgift är
att utifrån landsbygdsstrategin vara lots- och
kontaktperson för civilsamhället och stöd i
dess lokala utvecklingsarbete. Hen är även
strategiskt ansvarig för att fånga upp och möta
de gemensamma behov som finns.
Landsbygdsutvecklaren samordnar arbetet i
lokalt utvecklingsforum, LUF med representanter från bygdens orter.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering av landsbygdsstrategin kommer att genomföras årligen av
kommunledningsförvaltningen och redovisas
för politiken.
Vid behov kommer landsbygdsstrategin att
revideras eller att ersättas av en ny strategi.

Smördiagram
I arbetet med den här strategin ska
vi utgå från nedan smördiagram:

Styrkor
som stödjer önskat läge
• Gemenskap
• Engagemang
• Demokrati
• Öppenhet
• Mångfald

Möjligheter
det som hjälper oss
• Samverkan/organisering
• Folkbildning
• Närhet
• Innovation
• Kommunikation

Önskat läge
vart vi vill nå
• Strukturer
• Rutiner
• Attraktivitet

Resultat
som visar att vi är på väg
• Bredbandsutbyggnad
• Kartläggning
• Lokala utvecklingsplaner
• Kunskap och erfarenheter
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Vingåkers kommun
kommunledningsförvaltning
643 80 Vingåker
Besöksadress
Parkvägen 8
Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se

Den här landsbygdsstrategin för
2018–2023 antogs av Vingåkers
kommuns kommunfullmäktige den
30 november 2017. Syftet är att
skapa ett långsiktigt arbetssätt för
landsbygdsutveckling som ingår som
en naturlig del i kommunens alla
verksamheter och organisation.
Läs mer på vingaker.se

