
Moderaterna och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för 
Strängnäs kommun för perioden 2022–2026 

  
Vid mandatperiodens slut ska Strängnäs kommun vara en plats där det tydligt framgår att vi i 
majoriteten har tagit ett långsiktigt ansvar för helheten och där Agenda 2030 är det 
genomsyrande förhållningssättet. För att uppnå en nödvändig förflyttning i det 
samhällsuppdrag vi har som kommun så kommer vi under mandatperioden prioritera 
följande: 
 

Skolan högst! Genom att utgå från det kompensatoriska uppdraget ge alla elever i 
Strängnäs kommun tillgång till en skolgång där höga kunskapsresultat och hög 
likvärdighet är målet. 

 
Trygghet och folkhälsa! Genom ett bra företagsklimat skapa tillgång på arbete där 
fler känner sig inkluderade i samhället genom möjlighet till arbete och därmed egen 
försörjning och bostad. Stärka tryggheten i vardagslivet i såväl goda år som i tider av 
kris och höjd beredskap. Vi ska ge goda förutsättningar för ökad psykisk hälsa, trygg 
utemiljö och god vård och omsorg ska finnas för den som behöver. Vi ska också skapa 
bra förutsättningar för ett aktivt och hälsosamt liv för alla åldrar.  

 
Omställning för klimat och livsmiljö! Vi ska ta tydliga steg för att nå våra 
målsättningar om fossilfria transporter 2030 och klimatneutralitet 2040. 

 
Vi bildar en majoritet, men sluter oss inte. Vi inspireras och utvecklas tillsammans med andra i goda 

partnerskap. Vårt förhållningssätt är att den bästa utvecklingen sker när vi pratar mer med varandra 

än om varandra. Strängnäs kommun ska ha attraktiva arbetsplatser som aktivt arbetar med 

kompetensförsörjning på kort och lång sikt.  

 

För att nå resultat i de tre prioriterade områdena på kort och lång sikt kommer den politiska 

majoriteten under de kommande fyra åren prioritera arbetet med start i följande strategier och 

planer: 

Översiktsplan  

Långsiktig ekonomisk plan 

Barn och ungdoms strategi 

Trygghetsstrategier 

Folkhälsostrategier 

Idrottspolitiska programmet/Kulturpolitiska programmet 

Äldreomsorgsutvecklingsplan 

Etableringsplan 

Klimat- och energiplan 

Kompetensförsörjningsplan 

Koncernenbolagens ägardirektiv 

Totalförsvarsplanering 

 

Vad majoriteten och kommunkoncernens organisation ska göra kommer årsvis beslutas i 
våra Flerårsplaner, i de årliga Verksamhetsplanerna och i Affärsplanerna i nämnder och 
styrelser. 
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