
En kvalitativ livsmiljö
Vi vill skapa ett hållbart samhälle. 
Vi vill ta oss an klimatet, ge alla barn en ärlig chans 
i skolan och satsa på nya jobb och jämställdhet.
Vi vill föra en politik som gör Vingåker till en 
attraktiv kommun att leva och bo i.
Vi vill värna om en trygg och utvecklande livsmiljö 
för unga och gamla.
Vi vill framhäva kommunens strategiska läge med 
närhet till både natur och storstad.

Miljön
Miljöpartiet känner ett ansvar för att våra barn 
och barnbarn ska få andas ren luft, dricka och 
bada i rent vatten och växa upp utan farliga 
kemikalier i kroppen. 

 Verka för att kommunen utvecklar och    
 använder miljövänliga energikällor.

 Minska utsläppen genom att förbättra   
	 kollektivtrafiken.

 Kommunens fordonspark byts successivt ut
 till elbilar – cyklar.

 Fortsätta att förenkla sopsorteringen i
 hushållens närhet med sortering i fraktioner.

Skola och barnomsorg
För att barnfamiljer ska välja att bo i 
Vingåkers kommun måste vi ha en bra 
skola  och barnomsorg.

 Främja individens kreativitet,
	 personlighet	och	nyfikenhet.

 Öka och anpassa  personaltätheten
 inom skola fritidshem och
 barnomsorg.

 Tillagningskök på samtliga skolor
 och  förskolor med ökad andel
 ekologiska råvaror.

 Öka antalet specialpedagoger och
 kuratorer i skola och barnomsorg för
 att motverka bl.a. psykiskohälsa.

 Satsa på fortbildning av personal i
 skola barnomsorg och fritidshem.

Social-och äldreomsorgen
 Främja aktiviteter som förbättrar de
 äldres hälsa.

 Främja det sociala utbytet mellan
 yngre och äldre generationer.

 Förbättrad och anpassad färdtjänst.

 Bibehållen assistansersättning för
 funktionsnedsatta.

 Meningsfulla aktiviteter för personer
 med funktionsnedsättning.

Kulturen
 Fortsätta utveckla biblioteket till en
 kreativ mötesplats.

 Värna vikten av kulturskolans
 aktiviteter och arbete.

 Framhäva och främja lokala
	 konstnärer	i	offentliga	miljöer.

 Vårda våra kulturarv.

  Inrätta ett ”Hall of fame” vid
 Outletområdet.

Fritiden
 Sagostigar i Båsenberga.

 Idrottsplats byggs i anslutning till nya
 Slottsskolan med miljövänlig konstgräsplan
 och löparbana.

 Exponera Kolsnaren med rast och badplats.

 Anlägga ett hundbad i anslutning till
 Vingåkersån.

 Anlägga ett utomhusgym vid Lyttersta
 badplats. Fortsätta utveckla föreningslivet i  
 kommunen med inriktning på barn och
 ungdom.

Integrationen
 Verka för att nyanländas kompetens kommer
 till användning i samhället.

	 Fortsätta	motverka	främlingsfientlighet	i	alla
 former.

Jämställdheten och demokratin
 Värna om de demokratiska rättigheterna.

 Fortsätta verka för en jämställd personalpolitik.

Vingåkers kommun
 Försköna omgivningen längs Vingåkersån.

 Framhäva cykeln som transportmedel i
 kommunen.

 Cykelvägar till skolor, industri- och
 fritidsområden.

 Framhäva landsbygden som ett turistmål.

 Värna om lokalproducerade matvaror och
 uppmuntra lokal livsmedelshandel.

 Främja entreprenörskap för att hålla
 landsbygden vid liv.


