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Inledning
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet har träffat en
överenskommelse om att samarbeta och bilda en gemensam kommunledning i Vingåkers
kommun för mandatperioden 2019 – 2022.
Vi är medvetna om att vi har olika syn och ideologier i en del frågor, men att det också
finns mycket som förenar. Vi kommer att använda all vår styrka, kompetens och
kreativitet för att tillsammans utveckla Vingåkersbygden.
Vårt arbete kommer att präglas av hushållning av våra gemensamma ekonomiska
resurser. Vi ska ta vårt ansvar genom att minska klimat- och miljöpåverkan från egen
verksamhet.
Ett bra samtalsklimat mellan såväl politiken, företagare och medborgare är en förutsättning för en god hållbar samhällsutveckling och en trygg välfärd genom hela livet.

Övergripande mål för mandatperioden
Ekonomi i balans
Kommunens resultat ska årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Uppföljning: uppgiften tas fram i samband med arbetet med årsredovisningen.

Skola
Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få stöd så att deras självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och framtidstro.
Uppföljning: systematisk och kontinuerlig uppföljning av kvalitetsindikatorer samt
analys sker enligt nämndplan.

Hållbar tillväxt
För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det framgå hur det bidrar till
tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17 hållbarhetsmålen i agenda 2030.
Uppföljning: resultatet sammanställs inför årsredovisningen varje år.

Landsbygdsutveckling
Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service.
Uppföljning: genom enkäter till ett representativt urval från hela kommunen av
boende och verksamma. Resultatet ska vara sammanställt i tid för att kunna tas in i
årsredovisningen varje år.

Förskola, skola och fritidshem
Vi ska arbeta för att skolresultaten förbättras och
att alla barn och elever ges
möjlighet att på lika villkor
att uppnå sin fulla potential,
samt stärka varje enskilt
barn och elev i sin personliga
utveckling. En viktig del i
det arbetet är att aktivt följa
och stödja processen samt
ta vårt ansvar gällande ”Samverkan för bästa
skola” – en process ledd av
skolverket. Resultaten från
processen ska användas för
analys och utveckling av
samtliga skolenheter.
Den nya Slottskolan ska
utvecklas till en kreativ,
lärande och attraktiv
arbetsplats för årskurs 7 - 9
med värdegrunds- och kunskapsuppdraget i
fokus. En förutsättning för
detta är arbetsro och bra
arbetsklimat för barn,
elever och personal i
förskola, skola och fritidshemmen. Barn- och elevgrupper ska ses över och
minskas vid behov. För att
få en jämnare fördelning av
barn i den avgiftsfria förskolan under dagen vill vi
kunna ge vårdnadshavare
möjlighet att påverka
närvarotiderna.
Tidiga insatser för barn/
elever som behöver extra
stöd är en grundläggande
förutsättning för att nå

målet att förbättra skolresultaten. Vi behöver
därför uppmuntra och ge
möjligheter till kompetensutveckling för personal
inom verksamheten.

öka. Frukost för eleverna är
ett projekt som vi vill utöka
till fler skolor och årskurser. Arbetet med att rusta
våra skolgårdar kommer att
fortsätta.

Målsättningen är att det
finns speciallärare/specialpedagoger på varje skolenhet. För att kvalitetssäkra att varje individ får
rätt hjälp i rätt tid kommer
vi att verka för att stärka
och utveckla elevhälsan.

Vårdnadshavare ska uppleva att Vingåker har en bra
och likvärdig skola/förskola
och fritidsverksamhet med
stora möjligheter. Vårdnadshavarens attityder till
verksamheten är av stor
betydelse för elevens/
barnets utveckling och
lärande. Även företagarnas
inställning till verksamheten
är av vikt. Samverkan i
att bereda praktikplatser
och att skapa intresse och
kunskap om arbetslivet och
entreprenörskap är av stor
betydelse för våra elever.

Kulturskolans aktiviteter
och arbete ska vara på
agendan och vara ett
naturligt inslag i barn/
elevers vardag.
Successivt kommer det att
införas tillagningskök på
våra skolor samt förskolor
och andelen närproducerat
och ekologiska råvaror ska

En trygg välfärd oavsett var i livet
man befinner sig
En bra välfärd ska vara
till för alla boende i Vingåker. Respekt, acceptans
och förståelse mellan alla
människor är viktiga byggstenar för en trygg och
hållbar Vingåkersbygd.
Leva med funktionsvariation får inte var ett hinder,
att kunna röra sig fritt,
kommunicera och vara
tillsammans med andra
ska var en självklarhet. Vi
behöver därför värna om

assistansersättningen och
anpassa färdtjänsten och
kollektivtrafiken för alla.
De som är i behov av
särskilt boende ska ha
möjlighet till tillsyn/
personal dygnet runt. I
respekt för individen med
behov av hemtjänstuppdrag, ska det i så stor
utsträckning som möjligt,
vara samma personer som
utför tjänsten.
Det är av yttersta vikt att

individer och familjer inte
fastnar i försörjningsstöd
då det ger en känsla av
utanförskap och skapar ett
segregerat samhälle.
Behovet finns att se över
möjligheten till digitalisering inom området ekonomiskt bistånd. Detta för att
snabbare kunna kartlägga
individen och sätta in
tidigare insatser.

Kultur och fritid för alla
Vingåker har ett kulturarv
att vårda samt ett rikt
kultur- och fritidsliv och
det ska vi värna om. Alla
invånare i Vingåkersbygden
ska ges möjlighet till att
kunna delta i meningsfulla
kultur - och fritidsaktiviteter.
Genom det skapar vi friskare och tryggare medborgare och bygger broar
mellan generationer och
olika kulturer i samhället.
Vi vet idag att rörelse i alla
former underlättar inlärningsprocesser, därför är det
viktigt att alla våra barn har
möjlighet att utöva någon
form av motion.
Kulturen ska vara tillgänglig för alla, därför vill vi till
exempel verka för avgiftsfritt inträde på slottet och
underlätta för våra lokala
konstnärer att synas i
offentliga miljöer.
Arbetet med projektering
för sportcentrum och nytt
badhus ska fortsätta samtidigt som vi fortsätter rusta
badplatser och lekplatser i
Vingåkersbygden och
färdigställer å-promenaden.
Mötesplatser för samvaro
och aktiviteter kan se olika
ut, vår målsättning är att
främja skapandet av mötesplatser för olika intressen
och behov, samt möjliggöra
för föreningarna att bedriva

sin verksamhet. Ett föreningshus möjliggör för flera
föreningar och organisationer att kunna utveckla
sin verksamhet. Bidragen
till föreningarna behöver
ses över. Idag finns många
ungdomar med motorintresse, vilket är något vi
behöver ta i beaktande.

För våra barn och ungdomar vill vi fortsätta
erbjuda möjlighet till
avgiftsfria aktiviteter på
loven samt att fritidsgårdens verksamhet finns
kvar i minst dagens omfattning.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Vingåkers kommun är en
stor arbetsgivare, vilket
ställer krav på oss att vara
en attraktiv och jämställd
arbetsgivare. Arbetsmiljön
är viktig. Ingen ska behöva
bli sjuk på grund av sitt
arbete. Grunden för att
nå uppsatta mål är att all
personal ska känna sig delaktiga och stolta över sitt
arbete.
Det saknas en tradition i
kommunen av att gå

vidare till högre studier
och vi har idag medborgare som inte fullföljt sina
gymnasiala studier. Flera
arbetsgivare saknar
personal med rätt kompetens för att kunna expandera, samtidigt som arbetslösheten är relativt hög.
Vi ska kunna erbjuda tidiga
SFI-insatser och ”snabbspår” med inriktning på
bristyrken inom Vingåkersbygden. Satsningarna

ger en synergieffekt på
bland annat försörjningsstöd. Tillsammans och i
samförstånd med Viadidakt
och andra utbildningsanordnare, vill vi kunna
erbjuda goda möjligheter till högre studier på
hemmaplan. Till exempel
gymnasiala yrkesutbildningar utifrån arbetsgivarnas behov och
efterfrågan.

Hållbar tillväxt i en smart landsbygd
Vingåkersbygden ska ha en
trygg och långsiktig hållbar
tillväxt för fler invånare och
skattebetalare, fler entreprenörer och arbetstillfällen samt ett brett utbud
med god tillgänglighet till
offentlig och kommersiell
service.
Utvecklingen samt marknadsföringen av Vingåkersbygden som boendeoch etableringsort och
konceptet smart landsbygd
ska vara samordnad,
strategisk och professionell. Smart landsbygd och
vårt läge med närhet till
både natur och storstad
ska genomsyra den externa
kommunikationen.
För att vi ska ha möjlighet
att kunna erbjuda invånarna en bra kommunal service och möjlighet till utveckling, är det viktigt att
vi ökar samarbetet mellan
kommuner och över länsgränser, då Vingåker är
en relativt liten kommun.
Vingåkersbygden saknar idag statlig närvaro i
många delar och det är
något som vi kommer att
behöva lobba för i de forum som krävs.
Satsningen på bredband
ska fortsätta samt utvecklingen av digitaliseringen
och nyttjas i marknads-

föringen av kommunen.
Nya e-tjänster som
underlättar för våra invånare och företagares vardag
ska införas.
Antalet medborgare i en
kommun är avgörande för
dess möjlighet till tillväxt.
Det behövs en ny offensiv
översiktsplan. Vi ska uppmuntra lokala entreprenörer att vilja bygga i Vingåkersbygden utifrån önskan
och behov.
Alla invånare i Vingåkersbygden ska kunna
leva och bo och kunna
åtnjuta den kommunala
servicen. Det behöver
utredas möjligheten till
kommunalt stöd för enskilda
vägar. Vi vill också införa
en bygdepeng för lokal

utveckling som går hand i
hand med landsbygdsstrategin.
Vingåker är och ska vara en
attraktiv plats att bo och
verka i, därför är
kollektivtrafiken en viktig
hörnsten för oss, då många
dagpendlar till arbete och
studier. Trafiken mot
Katrineholm, Stockholm
och Hallsberg måste
bevakas både vad gäller tåg
och buss, medan vi också
behöver se över möjligheten att kunna dagpendla
mellan Vingåkersbygden
och Örebro.

Klimat och miljöpåverkan
Vingåkers landsbygd har
rika naturtillgångar i form
av skog, åkermark och
sjöar. Det är vårt gemensamma ansvar att på bästa
sätt vårda dessa utifrån
ett ekonomiskt, socialt
och miljömässig aspekt. Vi
ska också ta vårt globala
ansvar genom att minska
klimat och miljöpåverkan
från egen verksamhet samt
stimulera näringsidkare och
invånare att välja klimatsmarta alternativ.
Kommunens serviceinrättningar ska sträva efter att
servera närproducerade
och giftfria livsmedel. Det
behövs då omställning i

befintlig produktion och att
företagare som producerar
ekologiska råvaror och
varor stimuleras att etablera sig i kommunen.
Målet fossilfritt Vingåker
når vi på olika sätt.
Kommunens egen fordonspark byts ut successivt till
elbilar, som i stor utsträckning laddas med grön el.
Möjligheterna till fler gångoch cykelvägar ses över.
Vingåkersbygden ska ta
sitt ansvar vad gäller val
av plaster och engångsförpackningar som inte är
biologiskt nedbrytbara.
Källsortering i egen verk-

samhet och för medborgarna vill vi fortsätta att
utveckla.
Vi ska vara lyhörda för de
som bor och verkar i
kommunen och som vill ta
sitt ansvar i miljöarbete. Vi
behöver därmed fortsatta
att stimulera och underlätta
installation solpaneler och
inrätta vatten och avloppsrådgivare samt uppmuntra
och stimulera användning
av grön el. Användning av
närproducerade och ekologiska råvaror och varor
bör öka.
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