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Vår vision för Skurup: 
I Skurup ska det vara lätt att leva hållbart.

Barnen i förskolan får utvecklas i stimulerande miljöer, ute 
som inne. Skolan är en trygg plats som tar tillvara på varje 
elevs förmåga. På skola och fritids är utomhuspedagogik 
viktiga inslag. I Skurup finns ett kulturcentrum med aktivi-
teter för alla åldrar. Väl utbyggda gång- och cykelvägar och 
välfungerade kollektivtrafik underlättar kommuninvånarnas 
vardag. Jordbruket på Nils Holgerssongymnasiet bedrivs 
ekologiskt och levererar råvaror till våra förskolor, skolor och 
boenden. Alla i kommunen har nära till naturen, till bevarade 
ängsmarker, levande stränder och unika naturmarker. 

Med ett starkt grönt parti klarar Skurup framtidens  
utmaningar. 

Det går bra för Skurup!
 
Som en del av styret i Skurups kommun har Miljöpartiet 
drivit på och fått fart på miljö- och klimatarbetet.   
Kommunens förskolor och skolor utvecklas i en hållbar 
riktning med ökad personaltäthet, stärkt elevhälsa och ett 
ökat fokus på värdegrundsarbete. Nya Prästamosseskolan 
blir en skolbyggnad att vara stolt över med solceller och 
odlingsytor på taket. Maten som serveras i våra verksam-
heter är klimatsmart och över 40 % ekologisk. Fjärrvärmen 
är välutbyggd i kommunen och förnybara bränslen ökar i 
tankarna på kommunens fordon. Allt med målet att Skurup 
2020 ska vara en fossilbränslefri kommun. För våra barn 
och unga erbjuder Kulturskolan ett rikt utbud av aktiviteter 
och dessutom ökar utbudet av föreningsaktiviteter för unga 
i vår kommun. 

Detta är några av de satsningar som vi i Miljöpartiet, tillsam-
mans med resten av styret, arbetat för och drivit igenom 
under mandatperioden. Frågor som vi vill fortsätta att driva 
under de kommande fyra åren.



Vi vill se ett hållbart Skurup 

I Skurup njuter vi av promenader vid Svaneholm, av havets 
brus vid Mossbystrand och av vyer över böljande åkrar och 
ängar. Skurups vackra landskap har allt. Från skog och backar 
i norr till slätter och milslång strand i söder. 

Men vi ser att fler och fler vattendrag försuras och halterna 
av kemikalier och skadliga ämnen i våra vattendrag ökar. 
Den biologiska mångfalden minskar, fågelarter blir rödlista-
de, pollinatörer försvinner. 
Jordbrukslandskapet utgör 
knappt 10 % av Sveriges yta, 
men i Skurups kommun är 
andelen 81 %. Jordbruks-
marken är dessutom av 
mycket hög klass. Men jord-
bruket är högintensivt och 
växtbaserat. Betesmarkerna 
minskade med 42 % mellan åren 2000 – 2010 och upptar min-
dre än 4 % av kommunens yta. Sjöarna i Skurups kommun är 
små och ligger i jordbrukslandskapet. De är därför mer eller 
mindre övergödda och problem med igenväxning och alg-
blomning är vanligt förekommande. 

Vi märker nu tydligt av klimatförändringar med extremvärme, 
torka och vattenbrist. Miljöpartiet ser allvaret i detta och arbe-
tar med att i varje politiskt beslut minska kommunens miljö- 
och klimatpåverkan.  Ska vi nå ett hållbart samhälle behöver 
vi bli mer varsamma om de resurser vi har. 

I Skurup finns goda förutsättningar att bevara och ta tillvara 
på det naturen ger. Ska den bördiga jordbruksmarken vara 
bördig även för nästa generation behöver vi ställa om. För att 
bevara jordarna, pollinatörer, den biologiska mångfalden och 
våra vattendrag måste jorden besparas från kemikalier och 
handelsgödsel. Vi behöver ett varierat odlingslandskap där 
växt- och djurhållning kompletterar varandra till ett kretslopp. 

Skurup har också goda förutsättningar vad gäller energi och 
transporter. Vi behöver bli bättre på att använda solenergi 
och på att skapa förutsättningar för hållbara transporter.

I ett hållbart Skurup ska det vara lätt att göra rätt. Miljöpartiet 
vill göra det klimatsmarta valet till det självklara vad gäller allt 
från transportmedel till konsumtion och återvinning. Skurup 
har sedan länge en väl fungerade sophantering med hög ut-
vinningsgrad tack vare att hushållen betalar sina sopor i vikt. 
Men för att förenkla för kommuninvånarna vill Miljöpartiet 
införa fyrfackskärl till alla hushåll så att återvinningsgraden 
kan öka ytterligare. Vi vill också hitta nya vägar att hjälpa 
kommuninvånarna att sänka sina klimatavtryck genom att 
stärka kommunens arbete med medborgardialog och kon-
sumentinformation kring en klimatsmart vardag.

Under denna mandatperiod har vi fått igenom ett nytt 
miljömålsprogram och en ny klimatstrategi för Skurup, med 
ambitiösa mål och åtgärder. Bland annat att Skurup ska vara 
fossilbränslefritt 2020, vi ska minska energianvändningen och 
utsläppen av växthusgaser, en plan för hur utomhuspedagog-
iken ska utvecklas ska tas fram, skadliga kemikalier i verksam-
heter och i avloppsvatten ska minska och att alla anställda 



och förtroendevalda ska utbildas om klimat, havsmiljö, giftfri 
vardag och biologisk mångfald. Nu är det dags att nå de upp-
satta målen! 

I årets ranking av Sveriges miljöbästa kommun klättrar Skurup 
hela 122 placeringar – ett kvitto på att det blir skillnad med 
Miljöpartiet i styret. Men vi vill öka takten och intensifiera 
arbetet ytterligare.

Under kommande mandatperiod kommer Miljöpartiet  
att arbeta för att:
• Skurup ska bli en fossilbränslefri kommun med ett miljöarbete i 

framkant.

• Ställ om jordbruket på Nils Holgerssongymnasiet till ekologiskt.
• Det som produceras på Nils Holgerssongymnasiet ska serveras i 

kommunens kök.
• Stimulera omställning till ekologiskt jordbruk.
• Bevara ängsmarker och skapa fler småbiotoper för att bevara 

den biologiska mångfalden.
• Utveckla kommunens grönytor med plantering av ätliga nytto-

växter så som nöt- och fruktträd, bär och örter för att stärka den 
lokala resiliensen.

• Klimatsäkra kommunen genom smarta gröna lösningar som 
reglerar temperatur, samlar upp och fördröjer dagvatten för att 
minska översvämningsrisk/värmeöar i den bebyggda miljön

• Införa sopsortering med fyrfackskärl till alla hushåll.
• Miljökrav ställs i alla kommunens upphandlingar.
• Stärka och stötta det lokala näringslivets arbete för en hållbar 

utveckling som skapar både bättre ekonomi, miljö och sociala 
värden. 

• En cykelväg ska byggas mellan Abbekås-Skivarp-Skurup.
• En cykelväg ska byggas mellan Rydsgård-Skurup.
• Vi vill att cykelnätet inne i orterna ska byggas ut med särskilt 

fokus på säkra gång- och cykelvägar till skolor.
• Bygga ut infrastruktur för elbilsladdning och etablera tankställe 

för biogas.
• Utveckla kollektivtrafiken med fokus på att det ska vara möjligt 

att pendla fossilfritt i en så stor del av kommunen som möjligt.
• Kommunen bör verka för att i samråd med trafikverket anlägga 

så kallade bygdevägar/bymiljövägar längs de landsvägar som 
idag saknar utrymme för fotgängare, cyklister och ryttare.

• Serviceställen och strategiska p-platser bör utformas så att det 
blir säkrare, enklare och trevligare att parkera cyklar och lastcyk-
lar.

• Ta bort milersättning för egen bil i tjänst, både för tjänste-     
personer och för politiker. Istället ska hållbara resval prioriteras. 

• Solceller ska installeras på all nybyggnation i kommunkoncernen 
och på befintliga byggnader där det är lämpligt.

• Vid nybyggnation bör i första hand outnyttjade redan ianspråk-
tagna ytor användas istället för värdefull jordbruksmark.

• Vid nybyggnation ska det planeras för att det ska vara lätt att bo 
hållbart. Exempelvis genom cykelparkering framför bilparkering, 
elbilsladdning, cykelvårdsstationer, cykelpooler, odlingsytor och 
grönområden.

• Fortsätta att bygga ut fjärrvärmenätet.



Vi vill se en skola för alla

Vårt mål är att ge alla barn en trygg och lycklig skolgång. För-
skolorna och skolorna i Skurups kommun håller redan idag 
mycket hög kvalitet. Skurups kommun är av SKL (Sveriges 
kommuner och landsting) rankade femte bästa skolkommun i 
Skåne. Under mandatperioden har vi i styret fokuserat på att 
skapa stabila och långsiktiga förutsättningar för kommunens 
verksamheter. För skolan betyder det att vi har utökat bud-
geten genom satsningar på förebyggande arbete, digitalise-
ring, värdegrundsarbete och fler vuxna i skolan. Alla elever 
har nu en egen surfplatta eller dator, stödet till barn i behov 
av särskilt stöd har stärkts, elevhälsan har utökats och mer 
personal har anställts. Hallenborgsskolan i Rydsgård har un-
der mandatperioden fått en ny sporthall och oljeuppvärmning 
har ersatts med fjärrvärme. 

Länge har eleverna på Mackleanskolan vistats i slitna och icke 
ändamålsenliga lokaler, men nu byggs det en ny skola. Tack 
vare att Miljöpartiet varit pådrivande byggs skolan enligt mil-
jöbyggnad silver vilket innebär att skolan får en låg 
energianvändning och ett bra inomhusklimat vad gäller ljus, 
ljud och luftkvalitet. Skolan får solceller och odlingsytor på 
taket och blir en toppmodern skola i framkant vad gäller håll-
barhet. Den nya Prästamosseskolan står klar till höstterminen 
2019 och vi vill fortsätta arbeta för att skolan genomsyras av 
hållbarhet genom att investera i en klassuppsättning cyklar så 
att eleverna lätt kan använda kommunens fantastiska natur 
för undervisning och utflykter.



Skolan i Skurup står inför flera stora utmaningar. En av de 
största gäller kompetensförsörjning. Att få rätt personal med 
rätt kompetenser att ta hand om våra barn. En utmaning 
som vi delar med de flesta kommuner. För att möta detta vill 
Miljöpartiet fortsätta stärka Skurups skolor till att bli stimu-
lerande arbetsplatser med mycket god arbetsmiljö. Vi vill ge 
skolorna resurser att stärka elevhälsan ytterligare, bygga ut 
skolbiblioteken och anställa 
skolbibliotekarier. Vi vill rusta 
upp skollokaler och skapa 
goda förutsättningar för 
kompetensutveckling av all 
personal. Skurups kommun 
ska vara en arbetsplats att 
längta till!

Miljöpartiet i Skurup har 
under många år varit drivande i arbetet med hållbara mål-
tider. Vi har fått igenom ett mål om 40 % ekologiska livsmed-
elsinköp och det har under mandatperioden uppnåtts. Vi har 
också fått igenom att ett vegetariskt lunchalternativ serveras 
på alla skolor. Måltiderna är grundläggande, såväl i förskola 
och skola som på särskilda boenden och inom hemtjänsten. 
Genom måltiderna har kommunen också en stor möjlighet 
att minska klimatutsläpp och att driva ett hållbart jordbruk 
framåt. Vår vision för måltiderna i Skurups kommun är att alla 
matgäster får äta goda, vällagade måltider lagade på eko-
logiska råvaror från närområdet. Vi vill därför att det som 
produceras på Nils Holgerssongymnasiet ska tillagas i kom-
munens kök och serveras på skolor och boenden. För att mål-
tiderna ska bli hållbara krävs ett strukturerat arbete med att 

minska matsvinnet, laga mer vegetariskt, laga mer mat från 
grunden, köpa in frukt och grönt i säsong, minska på närings-
fattiga salladsgrönsaker till förmån för grövre grönsaker och 
rotfrukter. Det viktigaste för att nå framgång i detta arbete är 
dialogen med matgästerna. Barn och elever måste därför bli 
mer delaktiga i allt från planering av matsedel till matlagning, 
servering och måltidsmiljö. Våra skolkök är en fantastisk 
resurs att använda i undervisningen och genom ett struktu-
rerat samarbete mellan kök och skola får vi hållbara måltider 
och mätta elever som presterar bättre. 

Naturskola är ett sätt att arbeta för att göra hållbar utveck-
ling till grunden i allt lärande. Det kan handla om att sprida 
kunskap om hur natur och hållbar utveckling kan användas i 
undervisningen, om hur skolgårdar kan bli mer stimulerande 
med hjälp av naturliga material, om samordning av arbetet 
med Grön flagg med mera. Miljöpartiet vill stärka och ut-
veckla fritidsverksamheten i kommunen genom att ge den 
ansvar för arbetet med Naturskola. Vi har fantastiska miljöer 
för uteklassrum; Svaneholm, Mossbystrand, Hästhagen till 
exempel.  Miljöpartiet vill att fritidsverksamheten blir navet i 
arbetet med hållbar utveckling i förskola och skola i Skurups 
kommun. 

Våra förskolor har under de senaste åren stått inför ett stort 
tryck. Vår kommun växer och det märks framförallt på ett 
ökat antal barn inom förskolan. Under mandatperioden har 
flera nya förskoleavdelningar öppnats och Miljöpartiet har 
varit drivande i förarbetet med en ny förskola i Skurup och 
en i Skivarp. Nu är det dags att de börjar byggas! Vi vill även 
stärka arbetet med att rensa ut leksaker och material som kan 



innehålla skadliga kemikalier och sätta till medel för att den 
nyligen framtagna planen för Giftfri förskola kan genomföras.

För Miljöpartiet är småskalighet viktigt. Det gäller även skolor 
och förskolor. Försvinner skolor från landsbygden finns en 
stor risk att familjer flyttar och landsbygden avfolkas. Alla ska 
ha tillgång till bra skolor så nära boendet som möjligt. Vi vill 
därför bevara skolor i alla orter i kommunen. 

Under mandatperioden har Miljöpartiet varit drivande i ut-
vecklingen av förskolor och skolor i kommunen och det vill vi 
fortsätta med. 

Vi vill:
• Bygga ny hållbar förskola i Skivarp och i Skurup.
• Skynda på förskolornas arbete med Giftfri förskola.
• Investera i en klassuppsättning cyklar till Prästamosseskolan.
• Att skolbibliotek och bibliotekarier ska finnas på alla förskolor 

och skolor.
• Att Naturskola utvecklas inom fritidsverksamheten.
• Bevara Slimmingeby skola.
• Att energieffektiva renoveringar av förskole- och skollokaler ska 

genomföras. Bland annat är Hallenborgskolan i Rydsgård och 
Alléskolan i Skurup i stort behov av upprustning. 

• Att elevhälsoarbetet stärks ytterligare och de barn som behöver 
stöd ska få det så tidigt i skolåren som möjligt. 

• Säkerställa säkra gång- och cykelvägar till alla kommunens    
skolor.

• Att skolmåltiderna ska vara ekologiska, klimatsmarta, närings- 
rika och Sveriges godaste. 



Vi vill se en kommun för alla

Ett samhälle som ger upp om att vara bra för alla, är snart inte 
bra för någon. Trygghet är grunden till att vi ska våga tro på 
kraften att påverka och klara att ta oss an de stora utmaning-
ar vi som mänsklighet delar. Miljöpartiet vill bygga ett Skurup 
där vi tar hand om varandra. En stark gemensam välfärd ger 
människor frihet och alla får kraft att växa. Rättvisa handlar 
om att Skurup ska vara en bra kommun att bygga sin framtid 
i för alla som lever här – oavsett vilka föräldrar du har, var du 
bor, om du är frisk eller sjuk, om du föddes här eller kom hit i 
går. 

Kultur är en viktig hörnsten i ett hållbart samhälle. Att vi ger 
fler möjlighet att utöva och ta del av ett rikt kulturutbud gör 
Skurup till en levande kommun. Vi har under denna mandat-
period gjort en stor satsning på Kulturskolan och den vill vi 
fortsätta med. 

Vi vill utveckla Skurup genom att:

• Satsa förebyggande. Det behövs fler aktiviteter för unga på  
kvällar och helger. Vi vill därför öka stödet till föreningar, kultur-
skola och fritidsgårdar. 

• Stärka samarbetet mellan kommunens olika förvaltningar för att 
fånga upp barn och föräldrar som behöver stöd.

• Skapa ett Kulturcentrum – en stimulerande och aktiv mötesplats 
för kommunens alla invånare.

• Bygga klimatsmart boende för alla åldrar. Bostadsbyggandet har 
tagit fart under mandatperioden och vi vill fortsätta.

• Alla måltider som serveras i kommunen ska vara ekologiska, 
klimatsmarta, hälsosamma och Sveriges godaste.

• Stärka samverkan mellan skola och föreningslivet i kommunen. 
Barn och unga som nyligen kommit till Skurup ska lätt ha möjlig-
het att träffa vänner med gemensamma intressen. 

• Säkra tillgång på fiber i hela kommunen.
• Intensifiera det drogförebyggande arbetet. 
• Säkra en barnvänlig samhällsplanering. Barn ska kunna cykla 

säkert till skola eller skolskjuts och ha nära till natur och möjlig-
het till lek.

• Jobba för jämställda löner och karriärmöjligheter. 



1. Maria Ivansson, projektledare, Rydsgård
2. Göran Pettersson, vigselförrättare, Skivarp
3. Jenny Larsson, socionom, Abbekås
4. Richard Bergendahl, miljövetare, Kläggeröd
5. Göran Larsson, lärare, Abbekås
6. Linda Wolski, miljöstrateg, Lindby
7. Jonatan Olofsgård, Skurup
8. Martin Haksten, organist, Rydsgård
 

Val till kommunfullmäktige

MILJÖPARTIET I SKURUP

Kontakt: skurup@mp.se
www.mp.se/skurup
Följ oss på facebook.
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