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Förord
Valfrihet, Ansvar, Framtidstro
De huvudtankar som bär vår politik är valfrihet, ansvar och framtidstro.
Vi tror på Vingåker och vi tror på dig som bor och verkar i kommunen.
Därför är vår målsättning att du ska få bestämma över ditt eget liv och
att kommunen ska finnas där för dig som en service instans.
Vi tror inte på att politiken ska peka med hela handen till sina
medborgare – Vi tror på dig! Du vet vad du vill.
Den offentliga servicen ska stå stark när våra barn växer upp och när
människans förmåga att ta eget ansvar sviktar. Valfrihet, ordning och
reda i ekonomi och framtidstro ska prägla vårt arbete i kommunen.
Rättigheter, skyldigheter, möjligheter.
Lika för alla!

Nya Moderaterna i Vingåker

Charlotte Prennfors (M)
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Sammanfattning
Skolan
• Förstärkning med elevsamordnare på högstadiet.
• Rättvis möjlighet till skolkort.
• Bibehålla små barngrupper i förskolan.
Fler jobb och minskat försörjningsstöd.
• Framtids- och aktivitetsplan för personer som uppbär
försörjningsstöd.

• Servicedeklarationer för att garantera företagen snabb kommunal
service.

• Främja företagsetableringar och förbättra företagsklimatet.
Äldre
• Fler händer i äldreomsorgen och införa personaldialog
• Utred förutsättningarna för att öppna nedlagda avdelningar på
Humlegården för serviceboende.
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Miljö
• Utred åtgärder för att få Vingåkers sjöar och vattendrag gröna,
finansiering bör ske via EU-bidrag.

• Våra medborgare ska kunna ta stöd och rådfråga våra
miljöinspektörer inom 1-2 arbetsdagar.

Ordning och reda i ekonomin

•

Se över kommunens samtliga projekt, beredningar, utskott med
mera som inte direkt är kopplade till kärnverksamheterna.

•

Se över möjligheten att outsourca städning, matleveranser,
bilpoolen och skötsel av samtliga kommunala grönområden samt
snöröjning av det kommunala vägnätet.

•

Låta en extern granskare se över samtliga kommunala
anställningar i syfte att effektivisera lönekostnaderna med
målvärdet 3%.

•

Vi vill inför ett generellt effektiviseringskrav på 3%.

•

Nya Moderaterna jobbar för att följa SKL´s rekommendation om
2,5 % i överskottsmål över en konjunkturcykel.

•

Succesivt sänka skatten i takt med vad ekonomin tillåter.
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•

En växande kommun måste investera. Men det är viktigt att
kommunen inte tar sig an alltför vidlyftiga investeringar. Det är
av yttersta vikt att till varje beslut om investeringar koppla
ansvaret för de driftskostnader som investeringen medför.

Ekonomiska förutsättningar
Vi lever i ett litet exportberoende land, det innebär att det som sker i
världen påverkar oss i Vingåker. Sveriges ekonomi går i dagsläget
relativt bra, men förutsättningarna kan snabbt förändras.
Den rödgröna regeringen monterar just nu ner centrala delar av
arbetslinjen som Alliansen införde under sina år vid regeringsmakten.
Skiftet att gå från bidragslinjen till arbetslinjen resulterade i ca 300 000
nya jobb från 2006 till 20141. Sittande regering har på en mandatperiod
höjt skatter med 60milj och ökat utgifterna med 100milj. När nu
skatterna höjts, bidragen ökat och villkoren för företagande försämrats
är risken mycket stor att jobben inte växer fram på det sätt som Sverige
och Vingåker behöver.
Vidare ser vi fortsatt ett mer instabilt Europa än vad vi har sett på
länge. Flera medlemsländer har stora problem med sina statsfinanser, vi
ser att det är turbulent politiskt läge i flera länder i och omkring Europa
samt att befolkningen i Storbritannien har röstat för att lämna EU.
Samtidigt ser vi länder som har en positiv tillväxt, både inom och utom
Europa.
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Källa: SCB AKU sep 2006 – sep 2014
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Vad detta sammantaget kommer att innebära för oss som bor och
verkar i Vingåker går inte att förutspå i detalj, men vi som
förtroendevalda måste ta ansvar för framtiden. Det gör vi genom att
spara i ladorna under goda år, för att ha ekonomiska skyddsvallar vid
sämre tider.

Hushållning med resurserna
Nya Moderaterna tar ansvar för kommunens ekonomi. Det är av
yttersta vikt att kommunens verksamheter iakttar budgetdisciplin. Att vi
har ordning och reda i ekonomin är A och O för att säkra
morgondagens välfärd.

Vi prioriterar de kommunala kärnverksamheterna. Det är mycket viktigt
att rikta pengarna till de områden som vi anser att kommunen ska ägna
sig åt.
Vidare vill vi se ett generellt effektiviseringskrav för samtliga nämnder.
Därigenom sänder vi en tydlig signal såväl internt, som till dig som
skattebetalare att vi hela tiden måste motivera varje utgift, så att varje
skattekrona används på bästa sätt.
Vi anser även att kommunens åtaganden i form av projekt, beredningar,
utskott med mera som inte direkt är kopplat till kärnverksamheterna
måste ses över.
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Revidera handläggandet av medborgarförslagen som medför dyra
administrativa kostnader för kommunen, och istället införa
medborgardialog. Förslagsvis en timme innan varje
kommunfullmäktigesammanträde ska företrädarna för våra partier
finnas på plats för medborgardialog.

Med Södermanlands högsta kommunalskatt är det viktigt av flera skäl
att sänka skatten.

De två starkaste skälen för att successivt sänka skatten är att:
- Arbete alltid ska löna sig.
-

Klara framtidens kommunala välfärd. Detta kräver att Vingåker är
en attraktiv kommun att leva, bo och verka i, och då måste
politiken ta ansvar för ekonomin.

Med länets högsta skattetryck är risken stor att människor tittar på
andra boendeorter när de bestämt sig för att flytta till Södermanland.
Detta leder till mindre skatteintäkter för att finansiera skolan, vården,
omsorgen samt att de privata företagen kan få svårt att tillsätta de
lediga jobben med rätt kompetens.
En växande kommun måste även investera. Men det är viktigt att
kommunen inte tar sig an alltför vidlyftiga investeringar. Det är av
yttersta vikt att till varje beslut om investeringar koppla ansvaret för de
driftskostnader som investeringen medför.
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En skola för kunskap
Barn och ungdomar är Vingåkers framtid. Det är därför av avgörande
betydelse vilken start i livet vi ger dem. Skolan (inklusive förskolan) är
under uppväxtåren en stor del av barnens och ungdomarnas vardag.
Skolan ska därför vara en trygg och stimulerande arbetsplats för såväl
barn som personal.
Det är viktigt att det skapas karriärvägar för lärare och andra
yrkesgrupper inom skola och förskola. Det ska finnas möjlighet att
forska eller ingå i forskningsprojekt som är knutna till arbetet.
Personalen ska uppmuntras att ställa upp som handledare till
nyutexaminerade lärare och detta ska leda till ett kliv i karriären. Bra
ledarskap är centralt för att verksamheten ska utvecklas.
Skolsköterskor och kuratorer är en viktig del i elevvårdsarbetet och ska
finnas nära barnen. Vår satsning ökar skolornas möjligheter att satsa på
elevvård. Moderaterna skulle gärna se ett närmare samarbete med
Landstinget och möjliggöra för våra ungdomar att regelbundet träffa en
dietist för att lära sig att äta rätt och även få möjlighet till råd kring
fysisk aktivitet. Ungdomarnas behov av stöd i olika skeenden i livet ökar
och detta medför att mer personal krävs.
Nya Moderaterna anser därför att det är nödvändigt att höja
budgetramen efter översyn kring hur vi fördelar resurserna idag.
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Undervisning
Det är den enskilda människan som är utgångspunkten i all
undervisning. Alla elever måste få undervisning utifrån sina
förutsättningar och behov för att få likvärdiga möjligheter att nå
kunskapsmålen. Det gäller barn med särskilda behov såväl som barn
med särskilda begåvningar.
Ett led i att avlasta våra lärare är att införa elevsamordnare som har till
uppgift att avlasta lärarna med administrativa uppgifter som direkt
berör eleven, tex. Boka utvecklingssamtal, ringa för att delge
vårdnadshavare information, ta soc samtal mm.
Elevsamordnaren ska inte ha någon undervisning utan vara ett stöd till
elever och lärare. Elevsamordnartjänsteren ska vara samma en
kombinationstjänst där man har sin arbetstid fördelad på skolan på
dagtid men också kvällar och helger på fritidsgården.
Vi ska vara rädda om våra lärare, och för att bli attraktiva arbetsgivare
ska vi se till och möjliggöra för våra lärare att få vara just lärare. Dom
ska jobba med undervisning.
En förutsättning för allt lärande är att barn och elever kan påverka och
känna sig delaktiga och inspirerande i sin egen inlärning. Elever som
har svårigheter att nå målen behöver särskilt stöd för sin utveckling.
Stödet ska utformas med hänsyn till barnets egna behov och
förutsättningar. Vi bör verka för en skola som lär barnen kreativt
tänkande och en självklar nyfikenhet. En skola som inte ryggar för
oortodoxa pedagogiska grepp. Vi måste lita på att våra pedagoger kan
anpassa sin verksamhet så att vi uppnår målet: En skola som tar tillvara
individens unika egenskaper och färdigheter.
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Ett systematiskt arbete mot mobbning, baserat på vetenskapliga
metoder, ska bedrivas i alla Vingåkers skolor. Arbetet mot mobbning
ska utvärderas fortlöpande.
Entreprenörskap ska ingå som en naturlig del i skolan. Elevernas
nyfikenhet och upptäckarlust ska tas tillvara för att utveckla kreativitet
och företagsamhet.
Samverkan mellan skola och lokalt näringsliv ska uppmuntras.

Förskolan
En bra tillgång till utbildade förskollärare är avgörande för att
säkerställa förskolans kvalitet och likvärdighet.
Det behövs både kommunalt drivna och fristående förskolor i Vingåker.
Det ger såväl föräldrar som personal större valfrihet. Vi uppmuntrar en
mångfald av pedagogiker och arbetsmetoder.
Barngrupperna ska bibehållas små. Detta är viktigt för att ge våra barn
en lugn och trygg uppväxt.

Grundskolan
Nya Moderaterna anser att grundskolans uppgift är att förmedla
kunskap. Den ska också väcka nyfikenhet efter mer kunskap. För att
eleven ska kunna ta till sig kunskap krävs att det råder ordning och
arbetsro i klassrummet.
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Att förstärka grundskolan anser vi vara en mycket viktig investering för
framtiden. Det är i grundskolan individens framtid grundläggs och
därigenom hur vårt gemensamma Vingåker kommer att utvecklas i
framtiden.
Vi är övertygade om att fritt skolval är en central del för att nå goda
kunskapsresultat. Att välja den skola som passar ens barn bäst är viktigt
eftersom varje individ besitter sina unika egenskaper.

Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen är viktig som en andra chans för den som inte
fullföljt sin utbildning i skolan, eller behöver omskola sig till ett annat
yrke. Studier som leder till arbete, som yrkesutbildning, bör prioriteras.
Likaså måste krav på närvaro och fullföljande av studier inom
vuxenutbildningen ställas och följas upp.
Viadidakt fyller en viktig roll och det är centralt att Vingåkersbornas
behov av vuxenutbildning tillgodoses. Då arbetslösheten är hög, och
dessutom ökar, bland unga vuxna och utrikesfödda är det viktigt att
vuxenutbildningarna kontinuerligt inventeras.

Fler i jobb
Att så många människor som möjligt arbetar är viktigt både för
samhället och för den enskilda människan. Att kunna försörja sig själv
är grundläggande för självförtroendet och möjligheten att styra över sitt
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eget liv. Genom arbetet får man också en naturlig kontakt med andra
människor och blir delaktig i ett socialt sammanhang.
Arbetslinjen ska gälla i Vingåker. Den som är arbetsför, men befinner
sig utanför arbetsmarknaden, ska delta i den aktivitet kommunen
anvisar för att få försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd ska ses som ett
tillfälligt skyddsnät och som en hjälp till självhjälp.
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Tillväxt och företagande ger bättre välfärd
Ett välmående samhälle kräver tillväxt. Resurserna till välfärd och en bättre miljö
kommer från framgångsrika företag. Vingåker måste därför vara en attraktiv ort
för företagsetableringar.

Tillväxt skapas genom människors kreativitet och företagsamhet. Kommunen kan
inte och ska inte styra eller kontrollera denna utveckling utan endast skapa goda
förutsättningar. Politik och näringsliv ska samarbeta, men det ska också finnas en
tydlig skiljelinje.
Näringslivet kan bidra på ett aktivt sätt till att skapa en attraktiv kommun genom
sponsring av olika verksamheter, till exempel inom skolan, kulturen och idrotten.
Nya Moderaterna vill skapa en kommun där idéer tas tillvara, där företag kan
utvecklas och där varje del av vår kommun ges möjlighet att växa utifrån egna
förutsättningar. För en positiv utveckling och en ökad tillväxt i Vingåker behövs
det fler företag och fler som arbetar. Entreprenörer och företagsamma människor
ska uppmuntras, även inom kommunens verksamheter.
Ett gott företagsklimat är helt centralt för att jobben ska bli fler och utanförskapet
mindre. Vi anser att det därför är av yttersta vikt att hela kommunen jobbar
målmedvetet för att stärka Vingåkers företagsklimat och därmed förbättra vår
placering på Svenskt näringslivs företagsranking.
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Arbetsmarknad
Arbetslösheten i Vingåker är högre än i riket. Framför allt står många ungdomar
och invandrare utanför arbetsmarknaden. När vi granskar statistiken från
arbetsförmedling kan vi se att arbetsmarknaden totalt sett i Vingåker har en
marginell positiv utveckling. Däremot är trenden negativ vad det gäller ungdomar
och utrikesfödda2.
Det är viktigt att poängtera att staten bär huvudansvaret för arbetsmarknadens
utveckling, eftersom arbetsmarknadens villkor vad det gäller skatter och stöd i allt
väsentligt beslutas av Sveriges riksdag. Med detta sagt kan och ska vi givetvis
göra allt vi kan lokalt för att jobben ska bli fler.
För Vingåkers kommun är det därför viktigt att följa upp utmaningarna på
arbetsmarknaden med en aktiv lokal politik för fler jobb.

För att jobben ska bli fler vill vi genomföra följande:
- Servicedeklarationer riktat till företag (till exempel utlovade korta

handläggningstider för detaljplaner, bygglov med mera).
- Kortfattade ”lathundar” till medborgare/entreprenörer som ska söka bygglov,
byta avlopp, mm. ”Lathundarna” ska redogöra för projekten i tex punktform, vilka
tillstånd som behövs, kontaktpersoner mm.
- Strävan måste vara att alla ungdomar i de högre årskurserna på grundskolan
kommer ut på praktik (PRAO).
- Individuella utvecklings- och aktivitetsplaner för människor som uppbär
försörjningsstöd3

2

Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Vingåker mellan sep 2015 – sep 2016.

3

Läs mer under rubriken ”Bryta utanförskapet”
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Bryta utanförskapet
Vingåker har fler som uppbär försörjningsstöd per invånare jämfört med övriga
riket. Prognosen är dessvärre att Vingåker fram till 2030 dessutom kommer att
öka andelen försörjningsstödtagare ytterligare per invånare, om inte riktade
reformer genomförs.
Moderaterna vill säga upp kontraktet med migrationsverket omgående för att ge
våra asylsökande chansen att komma rätt från början, Vingåker har inte den
utbildningsmöjligheten eller arbetsmarknad för enkla jobb som möjliggör att våra
asylsökande inte hamnar i ett livslångt utanförskap.
Förutom att långsiktigt satsa på utbildning och tillväxt är det viktigt att
arbetslinjen gäller. Passiv bidragsförsörjning av arbetsföra människor leder till
fördjupat utanförskap.
Vi vill:
- Att den som erhållit försörjningsstöd i två månader skall få en individuell
framtidsplan. Framtidsplanen skall inventera individens nuvarande kompetenser,
eventuella behov och möjligheter till vidareutbildning samt vid behov bistå
personen att få relevanta vårdinsatser. Det sistnämnda gäller givetvis inte alla som
uppbär försörjningsstöd, men vi vet att människor som uppbär försörjningsstöd i
större utsträckning lider av psykisk och fysisk ohälsa.

- Att den som uppburit försörjningsstöd i tre månader skall få en aktivitetsplan.
Aktiviteterna ska syfta till att individen kommer närmare arbetsmarknaden. Det
kan till exempel handla om att hjälpa äldre att komma ut, vara ett lyssnande öra
och att göra företagsbesök för att nämna några aktiviteter som kan vara lämpliga
i planen.
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Levande miljö i hela kommunen
Nya Moderaterna slår vakt om en god miljö med grund i förvaltarskapstanken.
Vår politiska inriktning ska rymmas inom de ramar som sätts av en ekonomiskt
och socialt hållbar utveckling. Vi menar att en god miljöpolitik är fullt ut förenlig
med våra tankar om ett stort personligt ansvar, frivillig samverkan och
marknadsekonomiska principer, äganderätten ska alltid respekteras.
Avfallshanteringen måste utformas på ett sådant sätt att det skapas incitament för
den enskilda människan, familjen och företagen att minska avfallsmängden,
återvinna och kompostera så långt det är möjligt. Detta måste få effekt i taxorna.
Vatten är livets viktigaste naturresurs. Därför är det oroande att våra sjöar och
vattendrag inte håller högsta kvalité. Länsstyrelsen kartlägger hur våra sjöar och
vattendrag mår, de som mår sämst blir röda och de som mår bra är gröna.
Nästan inga sjöar och vattendrag i Vingåker uppnår den gröna statusen.
Många lantbrukare med sjö nära (vattendrag) odlingsmarker har under flera år
utfört strukturkalkningar för att hindra utsläpp i våra sjöar och vattendrag. Dessa
självpåtagna insatser förtjänar en eloge då det medför extra arbete och kostnader.
Nya Moderaterna tar vår vattenkvalité på största allvar och vi vill därför:
- Att en utredning tillsätts som återkommer med effektiva, konkreta förslag på hur
vi kan bidra till att uppnå gröna sjöar.
-

Att man informerar och utbildar friluftslivet kring utombordare mm orsakar
i våra sjöar, alla måste bidra.
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Bor du i Vingåker bor du på landsbygden
Som stolta Vingåkersbor ser vi vårt vackra landskap varje dag. De är lätt att bli
”hemmablind” och ta allt förgivet.
Ett öppet landskap förutsätter att det finns människor som vill bo och verka på
landsbygden. Det måste därför finnas en fungerande infrastruktur i hela
kommunen. Det gäller vägar, elledningar och digitalkommunikation.
Vi ligger långt fram vad det gäller utbyggnad av bredband i hela kommunen,
detta är inte minst viktigt för att få hit nya företag och invånare till vår kommun.
Nya Moderaterna ser lantbruket som en del av näringslivet. Det är en garant för
öppna landskap, en leverantör av livsmedel och energi. För att behålla denna
viktiga del av Vingåkers näringsliv är det centralt att dialogen är god mellan
kommunen och lantbrukarna.

För att hela Vingåker ska leva vill vi utföra och verka för följande:

- Rättvis möjlighet till skolskjuts oavsett var du bor.

- Utreda möjligheten att införa anropsstyrd kollektivtrafik för kommunens
invånare som idag inte har gång- och cykelavstånd till ordinarie kollektivtrafik.
Arbetspendling ska vara huvudfokus.
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Integration
Integration handlar om att bryta utanförskapet och ersätta det med gemenskap.
Utanförskap kommer i många former och begreppet integration används på flera
sätt. I det här fallet syftar det på integration av invandrare i det svenska samhället.
Vi ser inte invandrare som ett homogent kollektiv, utan som enskilda människor
som har det enda gemensamma att de är födda i ett annat land. Vi utgår också
från att var och en kan och vill ta ansvar för sitt eget liv och leva i fred och frihet
under spelreglerna i ett demokratiskt samhälle.
Det är också viktigt att kommunen/samhället ställer tydliga krav på vår invandrade
befolkning, språkkunskap och viljan att vilja bidra från båda håll är av största vikt.
Att människor kommer till Vingåker med sina erfarenheter och kunskaper och
hjälper till att bygga en framtid både för sig själva och för kommunen är en
möjlighet. Men det är en möjlighet som vi inte har lyckats ta vara på tillräckligt
bra. Det tar idag allt för lång tid för människor att komma ut på
arbetsmarknaden.
Vår strävan är ett samhälle som fungerar för alla människor oavsett deras
förutsättningar. Centralt är då en skola som ger alla de kunskaper som de
behöver för ett fritt självständigt liv och en väl fungerande arbetsmarknad där alla
kan få ett jobb inom rimlig tid.
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Jämställdhet
Vår syn på jämställdhet är att kvinnor och män ska ha likvärdiga förutsättningar.
Det är varje enskild människas eget ansvar att förverkliga sin potential utifrån de
förutsättningarna.
Kvinnor måste få fler arbetsgivare att välja mellan. I många traditionellt
kvinnodominerade yrken, framför allt inom vård och omsorg, finns bara kommun
och landsting. Konkurrens om arbetskraften ger högre status och bättre villkor.
Därför är det också en viktig jämställdhetsfråga att få in fler alternativ till den
kommunala verksamheten. Att öppna för alternativ ger också fler kvinnor
möjlighet att starta egna företag inom den bransch där de besitter kunskap och
erfarenhet.
Utifrån senaste lönekartläggningen ser vi att inga stora osakliga löneskillnader
föreligger, däremot brottas vi med ojämn könsfördelning i flera yrkesgrupper. Vi
motsätter oss kvotering, men det är viktigt att poängtera att arbetslag med större
mångfald levererar bättre resultat. Av den anledningen är det viktigt att lyfta
bland annat en jämnare könsfördelning samt bredare mångfald i våra
medarbetares bakgrund när vi rekryterar chefer och har chefs- och
ledarskapsutbildningar.

Socialt ansvar för våra medmänniskor
Det medmänskliga ansvaret i Vingåker ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna
har vi mot de människor som har det svårast. Människor som söker hjälp och
stöd hos kommunen ska få det på ett rättssäkert sätt och deras integritet ska
respekteras. Samma sak gäller vid den myndighetsutövning som socialtjänsten har
ansvar för.
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Ett bra socialt arbete har också ett viktigt brottsförebyggande syfte. Socialarbetare
har en möjlighet att upptäcka ungdomar och andra som är på väg åt ett
destruktivt håll, mot missbruk eller brottslighet. Tidiga och tydliga insatser kan ge
dem en ny chans i livet och bespara samhället i övrigt både lidande och
kostnader.

Sociala insatser för ungdomar
Barn och ungdomar som far illa måste uppmärksammas tidigt och få stöd och
hjälp. Alla barn/ungdomar har rätt att få utvecklas till trygga, ansvarstagande och
självständiga medborgare.
Det är viktigt att samarbete sker med skolan, barn- och ungdomspsykiatrin,
Landstinget och även ideella organisationer när det gäller att möta de behov som
finns hos barn och unga.

Missbrukarvård
Arbetet mot drogmissbruk kräver förebyggande insatser. Här är ett gott
samarbete med föräldrar, skola och polis nödvändigt för att rädda så många som
möjligt från att hamna i ett drogmissbruk.
Inom missbruksvården är det viktigt att samarbetet ständigt förbättras i hela
vårdkedjan. En förstärkning av hemmaplansalternativ i kombination med
kvalitetssäkrade institutioner och externa behandlingshem ser vi som en
nödvändighet.
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Vård och omsorg med kvalitet
Nya Moderaterna vision för omsorgen grundar sig i att människor själva kan
bestämma och att de själva fattar bättre beslut än klåfingriga politiker. Äldre och
personer med funktionsnedsättning är tillsammans med sina anhöriga de som i
första hand bör avgöra vilket boende som är bäst för individen och vilken
leverantör som ska utföra tjänster i hemmet/vardagslivet. Viktig är också att
kommunens handläggare i dessa ärenden visar respekt och ödmjukhet till alla
anhörigvårdare i kommunen.
Vi välkomnar profilering av olika slag och vill släppa fram alternativen –
kooperativ, föreningar, företag, kyrkor och stiftelser. Människors egna behov och
önskemål ska stå i centrum. Valfriheten är en rättighet för varje individ.
Läkemedelsgenomgångar ska ske årligen för samtliga brukare där kommunen bär
ansvaret för medicineringen. Sådana genomgångar sparar både mycket pengar
och mänskligt lidande genom att människor slipper vara felmedicinerade.
Servicedeklarationer ska tas fram för att garantera korta kötider och insatser i tid.

Personer med

funktionsnedsättning

Utvecklingen av omsorgen ska utgå från individens egna förutsättningar och ska
utformas så att den enskildes förmågor och resurser tillvaratas och utvecklas.
Kön till gruppboende för personer med funktionsnedsättning ska hållas kort.
Målsättningen måste vara att unga människor med funktionsnedsättning inte
tvingas bo kvar hos sina föräldrar längre än övriga ungdomar.
Det är ytterst viktigt att personer med olika typer av funktionsnedsättningar
erbjuds arbete eller sysselsättning som upplevs som meningsfull av brukarna.
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Kultur och fritid
Ett rikt kultur- och fritidsutbud är viktigt för oss som bor i Vingåker. Våra
gemensamma resurser är dock begränsade. Därför prioriterar Nya Moderaterna
kultur- och fritidsinsatser som är riktade till barn och ungdomar.
Mycket bra görs redan idag på biblioteket men det finns utvecklingspotential som
går att utveckla inom ram.
Vi har gjort många investeringar till föreningar och Tennisparken, därför ansåg vi
att slottet skulle vänta och att man under 2018 ser över den administrativa delen
och effektiviserar denna.
Vi anser också att kommunen inte ska komma med färdiga förslag till våra
kommuninvånare utan låta idéerna komma från medborgarna och föreningar.

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare
Ledarskapet är centralt för att verksamheten ska utvecklas. Vi vill se tydliga
ansvarsområden och duktiga ledare som är trygga i sin yrkesroll.
All kompetenshöjande utbildning och ytterligare ansvarsområden ska märkas vid
lönesättningen. All personal ska ha möjlighet att påverka sin individuella
löneutveckling. Det är viktigt att individuella utvecklingsplaner finns för alla
tillsvidareanställda medarbetare och att uppföljning sker regelbundet (till exempel
årligen).
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Styrning av kommunen
Tydliga och mätbara mål
Nya Moderaterna vill ha ett styrsystem som är enkelt och lättbegripligt. För
många mål, otydliga mål och icke mätbara mål gör det svårare att styra
kommunen. Målen ska därför vara få, tydliga, mätbara och avspegla de politiska
prioriteringarna.
All kommunal verksamhet ska sträva efter att uppfylla målen under följande
förutsättningar:
•

All verksamhet måste följa de lagar som gäller.

•

All verksamhet måste hålla sin budget.

•

All verksamhet ska bedrivas på ett ekonomiskt och långsiktigt hållbart sätt.

Servicedeklarationer
Vi vill införa servicedeklarationer inom kommunens samtliga verksamheter.
Servicedeklarationen kan sägas vara ett avtal mellan kommunen och den enskilde
brukaren / invånaren / företaget. Deklarationen anger vad man kan förvänta sig
från kommunen och vad det kommunala åtagandet innehåller.
Om kommunen inte lever upp till sina åtaganden ska någon form av
kompensation utgå.
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