
Tillsammans och 
med invånarnyttan 
i fokus skapar vi 
framtidens hållbara 
kommun i hjärtat 
av Mälardalen.

g Visionen antogs av kommunfullmäktige den 30 november 2015

Visionen beskriver Strängnäs kommuns framtida  
tillstånd. Den är en gemensam målbild för hela vår  
kommun. Den ska inspirera och utmana oss både i  
det dagliga arbetet och när vi planerar för framtiden.

Tillsammans är ett av flera bärande begrepp i vår nya vision. Ordet  
står för att vi alla är viktiga delar i en helhet: invånare, företagare,  
kommunanställda och förtroendevalda. Samtidigt som framtiden är något  
vi skapar tillsammans måste vi också fundera på hur vi, var och en av oss, 
kan bidra. Det handlar om att hjälpas åt oavsett vad vi jobbar med eller gör, 
om att bygga fungerande lag, och en insikt om att vi har ett gemensamt an-
svar för att hitta lösningar på de utmaningar Strängnäs står inför. Det är 
viktigt med framgångar i det lilla, men än viktigare är att vi lyckas i det stora 
– som kommun.

Den nya visionen innehåller fler nyckelord och begrepp:

Invånarnyttan i fokus. En viktig framgångsfaktor är att kunna se saker  
genom invånarens ögon och låta deras nytta styra vårt sätt att arbeta.  
Dialog och information är nyckelord för oss. Vi tar reda på vad invånarna och  
brukarna vill, tycker och tänker och är tydliga med vad de kan förvänta 
sig av oss. Låt oss diskutera varför en insats är viktigare än en annan och 
hur våra prioriteringar påverkar andra insatser och verksamheter. Det vi gör 
hänger ihop. Om vi väljer att lägga resurser på en sak kanske en annan blir 
helt utan; frågan är var våra begränsade resurser gör störst invånarnytta. 
Svaret är långtifrån givet och kan dessutom variera över tid. 

Skapa. Vi nöjer oss inte med att göra som vi alltid har gjort, vi vill någonting 
mer, vi lyfter blicken, tittar framåt och prövar nytt för att skapa någonting 
bättre.

Hållbar kommun. Vi ska använda våra gemensamma resurser på ett sådant 
sätt att vi inte äventyrar kommande generationers möjligheter. Det handlar 
om ekologi men också om en hållbar social och ekonomisk utveckling. Vi 
ska ha ett både offensivt och innovativt förhållningssätt till hållbarhet.

I hjärtat av Mälardalen. Strängnäs kommun är en del av Mälardalen  
och Storstockholmsregionen. Vårt geografiska läge erbjuder en fantastisk 
möjlighet som vi ska utnyttja i nära samspel med andra kommuner.
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