
SERVICE I SAMVERKAN – ETT PROJEKT FÖR HELA SVERIGE.

VINGÅKER

Så har vi arbetat i Vingåker med  
service och samverkan på landsbygden!



DET HÄR ÄR 
VINGÅKER.

”Några är i en uppstartsfas 
medan andra har en väletable-
rad struktur med arbetsgrupper 
och projekt.”

SÅ HAR DET GÅTT FÖR OSS.

4Vingåkers kommun ligger  
 i Södermanlands län i  
 Region Sörmland
4Kommunens invånarantal   
 är 9 158 (Juni 2019) 
4Ytan är 439 km²  
 (370 km² land och 69 km²  
 vatten)
4Befolkningstäthet 24  
 invånare/ km²

Vingåkers kommun har stora 
utmaningar med en liten 
kommuns begränsade skatte- 
underlag, men har samtidigt 
mod och vilja att pröva nya 
vägar för att lösa de olika 
samhällsutmaningarna. När 
projektet startade i slutet av 
2017 hade Vingåkers kommun 
antagit en landsbygdsstrate-
gi 2018-2023 – en strategi 
för utveckling i hela Ving-

åkersbygden. 
Syftet med 
strategin är 
att skapa ett 
långsiktigt 
arbetssätt för 
landsbygds-
utveckling 
och som en 
naturlig del i kommunens alla 
verksamheter och organisa-
tion. 

Ett viktigt strategiskt val har 
varit att konstatera att Ving-
åker är en landsbygdskom-
mun och att alla orter behövs 
för att möjliggöra utveckling i 
hela Vingåkersbygden. 
I dagsläget finns sju grupper 
(en för varje tätort - sex 
stycken - och en för de areel-
la näringarna i Vingåkersbyg-
den) som under olika lång tid 
arbetat för just sitt områdes 
utveckling. Några är i en 

uppstartsfas medan andra har 
en väletablerad struktur med 
arbetsgrupper och projekt. 



Det här är VÅR 
region.

REGIONALT  
SERVICEPROGRAM.

Tillgången till service är 
en grundförutsättning för 
tillväxt och välstånd i sam-
hället, både i städer och 
på landsbygden. Samtidigt 
som såväl befolkningen 
som sysselsättningen har 
ökat på landsbygden i 
Södermanland upplever 
många att servicen har 
förändrats och försämrats.
För en hållbar utveckling 
och tillväxt på landsbygden 
krävs en fungerande sam-
hällsservice som utvecklas 
i takt med det övriga 
samhället. Södermanlands 
regionala serviceprogram 
2014–2020 innehåller 
fyra prioriterade områden: 
Kommersiell och offentlig 
service, IT-infrastruktur, 
Bygga och bo, Jobb och 
entreprenörskap.

4Det bor 296 566 invånare  
 i Södermanlands län (Juni  
 2019)
 
4Länets yta är 6 103 km²
 
4Består av 9 kommuner

Arbetet för att ta fram en 
lokal utvecklingsplan (LUP) 
för varje bygd är på vissa håll 
färdigställt och på andra håll 
just påbörjade. 

De lokala utvecklingsplaner-
na kommer att utgöra ett 
underlag till den övergripande 
kommunala utvecklings- och 
serviceplanen. Förslaget 
till denna arbetas fram av 
Lokalt utvecklingsforum (LUF) 
bestående av tjänstepersoner 
på kommunen och repre-
sentanter från bygdernas 
utvecklingsgrupper. Förslaget 
till kommunal utvecklings- 
och serviceplan ska sedan 
behandlas av kommunfull-
mäktige som i slutändan 
beslutar om den ska antas 
och därmed förverkligas. LUF 
är rådgivande och är även 
det organ som tar beslut om 
kommunens medel till små 
insatser för lokal utveckling, 
en s.k. bygdepeng. 

Projektet Service i samverkan 
har inriktat sig på att få igång 
samtliga orters utvecklings-
grupper, stötta deras arbete 
med sina egna lokala ut-
vecklingsplaner samt att öka 
mandatet för de represen-
tanter som ska representera 
bygden i det lokala utveck-
lingsforumet. Som tredje part 
har Hela Sverige ska leva haft 
en större möjlighet att skapa 
den nödvändiga tilliten mellan 
olika intressenter och ge 
en neutral syn på historiska 
lokala händelser och förlopp. 
Att bygga upp det ömsesidiga 
förtroendet som ger förut-
sättningar för en bra dialog 
som främjar utveckling är en 
mycket viktig pusselbit för 
att gynna den gemensamma 
utvecklingen genom god och 
konstruktiv dialog.

LOKALT UTVECKLINGSFORUM
Består av två representanter från varje utvecklingsgrupp samt tjänstemän på kommunen.

Läppe
Lokal utvecklingsplan

Baggetorp
Lokal utvecklingsplan

Marmorbyn 
Lokal utvecklingsplan

Marmorbyns utvecklingsgrupp

Högsjö
Lokal utvecklingsplan

Högsjö utvecklingsgrupp

Österåker
Lokal utvecklingsplan
Österåker sockenråd

Areella näringar 
Utvecklingsplan

Utvecklingsgrupp areella näringar

Vingåker centralort
Lokal utvecklingsplan

Samverkarna

Den smarta Vingåkersbygden

Kommunal utvecklings- och serviceplan
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MÖJLIGHETER.
I vår kommun har det saknats 
ett formaliserat samarbete 
med framförallt de ideella 
krafterna. Därför är en av de 
viktigaste punkterna i den nya 
serviceplanen att ett bygderåd 
har inrättats i kommunen. 

I inledningsskedet håller 
kommunen i det formella, för 
att uppstartsfasen ska kommas 
igenom, men så snart organi-
sationen har blivit någorlunda 
etablerad är avsikten att 
lämna över ordförandeskap och 
ansvar till de ideella krafterna. 

Vi hoppas och tror att Bygde-
rådet kommer att lyfta många 
relevanta politiska frågor, vara 
remissinstans och även en 
utvecklingsarena för projekt 
och fördjupade samverkansin-
satser med koppling till service 
och livskvalitet. Bygderådet 
bör ses som en instans före 
politiska beslut tas, för att 
stimulera till engagemang och 
ansvar ute i bygden. Alla vinner 
på att diskutera lösningar inför 
olika problem och möjligheter 
som uppstår. Politiker känner 
trygghet i att besluten de tar 

är väl förankrade och bygdens 
bor känner att de har tillit och 
hjälp i sitt utvecklingsarbete.  
Bybor har också en ökad tillit 
till politiken och att en djup 
demokratisk metod fungerar. 

Projekt, organisationer, nämn-
der m.fl. har en plattform att 
vända sig till för att nå ut till 
bygden och diskutera problem, 
möjligheter och framförallt 
utveckling på gles- och lands-
bygd.


