
JA till framtiden!
Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet 

Tillsammans för ett 
grönare Vellinge

VELLINGE



Livskvalitet genom hela livet 
•  Vellinge kommun som barnrättskommun
 Låt barnkonventionen styra det kommunala arbetet.

• Låt barnen få sin tid
 Fastslå personaltäthet inom barnomsorgen som är baserad på ren barntid.

• Låt lärarna vara lärare
 Minska lärarnas administrativa börda – satsa på pedagogiken. Öka antalet vuxna som  
 underlättar och stödjer under skoltid.

• Resursskola/särskilda undervisningsgrupper är viktigt 
	 Miljöpartiet	värnar	om	resursskolan	i	egen	regi,	vilken	gjort	skolan	tillgänglig	för	flera	elever.	

• En stark elevhälsa 
 Stärk elevhälsans preventiva arbete. Psykisk ohälsa och en ökad droganvändning gör att  
 förebyggande såväl som direkta åtgärder inom dessa områden behöver satsas på. 

• Skolan som en del av naturkommunen Vellinge
 Säkra varje barns rätt till naturnära skola genom att värna grönytor på förskolegårdar och  
 skolgårdar och begränsa exploatering av områden kring förskolor och skolor. Genom att  
 anlägga skolträdgårdar i Vellinge skapas förståelse för det ekologiska systemet. 

• Alla barns och ungdomars tillgång till fritidsaktiviteter och fritidsgårdar
 Alla barn och ungdomar, oavsett ekonomi och funktion ska ha tillgång till meningsfull fritid. 

•	 Gör	Kulturskolan	”Artistens”	kurser	i	Vellinge	tillgängliga	för	fler	barn	och	unga	
 Alla barn ska ges möjlighet delta i Kulturskolan. Det ska inte vara familjens ekonomi som avgör.

• Lekmiljöer
	 Tillgänglighetsanpassade	lekmiljöer	ska	finnas	för	barn	oavsett	var	de	bor	i	kommunen.	

• Barn har rätt till en giftfri tillvaro 
 Gör en översyn av offentlig miljö där barnen vistas. Fasa ut konstgräsplaner till förmån för  
 miljövänligare alternativ.

• Feriejobbplats till alla i åldern 15 till 17 år
 Ge förutsättningar för utveckling, erfarenhet och kontakter inför framtiden.

• Ungdomsbiljett för gymnasie- och högstadieelever
	 Ge	ungdomar	möjlighet	att	utnyttja	kollektivtrafiken	även	under	helger	och	lov.	

• Vellinge som testkommun för kommunval från 16 års ålder
 Låt de unga få chans att påverka och blir mer delaktiga i demokratin.

•	 Öka	trafiksäkerheten
 Ge utrymme för ”mjuka” transporter. Erbjud ”gåtåg” till och från skolan. Inför bilfria zoner  
 runt förskolor och skolor. 

• Ett utökat kulturutbud
	 Underlätta	för	fler	att	utöva	och	uppleva	kultur.

• Ge Valnämnden en utökad roll som en Val- och demokratinämnd
 Fokusera mer på demokratiarbetet. En val- och demokratinämnd ska fungera som stöd  
 till alla verksamheter inom kommunen för att utveckla demokratiarbetet.

• Inför e-förslag
	 Få	till	en	bra	”närdemokrati”	med	ett	ökat	medborgarinflytande	och	en	mer	öppen,	 
 levande och aktiv dialog. 

• Stöd utsatta brottsoffer och kvinnor
 Utöka de ekonomiska och generella stöd som ges.

• Skapa förutsättningar för våra nya Vellingebor
 Satsa på en integration baserad på medmänsklighet och individens personliga  
 möjligheter och behov. 

• Möt årsrikas behov
 Värna om en värdig äldreomsorg och verka för god hälsa, aktivitet och gemenskap för  
 alla livet igenom.  

• Bostäder för unga och äldres behov.
	 Säkra	att	det	finns	relevant	utbud	av	bostäder	som	efterfrågas.	

• Sinnesträdgårdar
 Gör trädgårdsterapi till en naturlig del för boende inom äldreomsorgen.

• Senior sport school
 Inför Senior Sport School i kommunen för att främja hälsa och social gemenskap. 

• Fria bussresor för alla över 65
	 Alla	pensionärer	ska	kunna	ta	sig	runt	i	kommunen	med	kollektivtrafik.

Tillsammans tar vi hand om  
våra gemensamma resurser

• Värna naturen och miljön 
 Skydda natur- och kulturmiljöerna samt bevara jordbruksmarken.  
 Bygg inte bort de värden kommunen har. 

• Klimatneutral kommun 
 Skapa orter som fungerar bra för människorna som bor i dem, som är bra för  
 medborgarnas, företagens och samhällets ekonomi och som är bra för klimatet.  
 Vellinge kommuns nybyggnationer, ombyggnationer och underhåll av byggnader  
 ska senast 2030 vara klimatneutrala. 



Ett liv i samklang med naturen
• Återinrätta naturum och konsthall 
 Gör naturen och kulturen lättillgänglig och engagerande för alla, oavsett ålder och funktion. 

• Grönstrukturplan 
 Inrätta en genomgripande grönstrukturplanering, Nyttan är stor för såväl friluftsliv och  
 folkhälsa som för biologisk mångfald och bevarande av viktiga ekosystemtjänster.

• Etablera en nationalstadspark i Vellinge kommun
	 Mot	bakgrund	av	de	samlade	natur-	och	kulturvärdena	av	riksintresse	som	finns	på	 
 Falsterbohalvön. 

• Öka andelen ekologiskt odlad mark
 Ekologisk odling minskar tillförseln av gifter i marken och bidrar på så sätt till levande  
 vattendrag, kuster och hav samtidigt som den möjliggör tillgång till närproducerade och  
 ekologiska livsmedel. 

• Bevara och skydda åkermarken
 Värdefull jordbruksmark bör fortsatt brukas och inte tas i anspråk av ny bebyggelse.

• Öka den biologiska mångfalden 
 En större variation av växter och träd samt anläggande av ängsmark, gröna tak och lokal  
 dagvattenhantering, gynnar den biologiska mångfalden och återskapar den vid nybyggnation. 

• Grönstråk och beträdor
 Anlägg grönstråk och beträdor vid åkermark samt på områden utefter åar och vägar för att  
 tillgängliggöra friluftslivet och skapa hållbara förutsättningar för rekreation

• Bevara bostadsnära natur
 Tillgodose tillgången till natur när nya bostadsområden planeras.

• Anpassa samhället till klimatförändringarna. 
	 Kommunens	klimatarbete	behöver	intensifieras.	Åtgärdspaket	och	en	tydlig	klimatbudget	 
 möjliggör att vi uppnår uppsatta mål. 

• Anställ en hållbarhetsstrateg i kommunen
 Uppdraget ska vara kommunövergripande och strategen ska ha som uppgift att  
 implementera de globala målen och Agenda 2030. 

• Ta hand om haven och vattendragen 
	 Inrätta	ett	eller	flera	större	marina	naturreservat	i	Öresund	och	på	sikt	en	marin	 
 nationalpark och biosfärområde. Vi vill öka skyddet av hav, sjöar och vattendrag.

• Vårda kulturarvet
 Lyft Kulturmiljöprogrammet och komplettera med en handlingsplan.

• Hållbar, grön ortsutveckling där barnet är i centrum och transportbehovet minskas
 Bevara grönytor, närheten till naturen och småstadskaraktärens särprägel.  
 Skapa promenad- och cykelvänliga stråk, med en mångfald av verksamheter.

• Inför sommargågator
 Tillgängliggör bykärnorna för näringsidkare och fotgängare under sommarmånaderna.  

• Integrera miljövärden i Vellinge kommuns beslutsprocesser
 Ta fram en modell för beräkning av de ”ekonomiska” värden som biosystemtjänsterna,  
 naturen och miljön. 

• Skapa tydliga incitament för lärande och deltagande i hållbar utveckling
 Engagera och stimulera kommuninvånarna, skolan, företagen och föreningslivet för att   
 öka intresset och kunskapen om kommunens arbete med hållbar utveckling.

• Delta i initiativet ”Fossilfritt Sverige”
 Gynna både miljö och klimat och bidra till att göra Sverige till ett av världens första fossil  
 fria välfärdsländer genom kommunens medverkan i detta initiativ.

• Arbeta för ett jämställt näringsliv
 Stötta unga och kvinnliga företagare.

•	 Kollektivtrafik	som	stärker	sammanhållningen	ort	-	landsbygd.
	 Gör	det	lätt	och	flexibelt	att	ta	sig	runt	kollektivt	i	hela	kommunen.	

• Satsa på Återbruksby, “Cradle to Cradle” projekt och fairtrade
 Lyft fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används och skapar hållbarhet och  
 utvecklingsmöjligheter. Låt Vellinge ansöka om att bli en Fairtrade city för att öka intresset  
 för etisk konsumtion och hållbar handel.

• Förnybar energiproduktion
 Gör det enklare att välja biogasfordon och alternativ till uppvärmning samt ge möjlighet  
 till egen produktion av biogas. Satsa på solkraft samt på havsbaserad vindkraft som inte  
 påverkar den lokala havsmiljön och fågelsträcken negativt.

• Minskad klimatpåverkan i kommunens matserveringar
 Ta fram en gemensam strategi för att göra maten som serveras i kommunen klimatsmart.  
 Närproducerade och ekologiska livsmedel ska prioriteras.

• Gemensamma odlingar
 Satsa på gemensamma odlingar i orterna för att skapa förutsättningar för mer levande   
 orter och egen matproduktion. 

• Ökat fokus på naturturism genom naturum
 Utveckla naturturismen för att förlänga turistsäsongen samt öka kunskapen och intresset  
 för vår natur och vårt unika djur- och fågelliv.

• Marint center
 Inrätta ett marint Center vid Falsterbokanalen. Området bör vara en plats där föreningarnas   
 verksamheter prioriteras och tryggas inför framtiden. 
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Satsa på grön energi-  
och klimatomställning



Val till kommunfullmäktige 
1 .   Angela Everbäck,  marknadsekonom, Höllviken 
2.   Madeleine Arderup,  rektor ,  Skanör
3.   Jan Björkman,  l ivsmedelstekniker ,  Vel l inge
4.   Emelie Greisson,  gymnasielärare,  Skanör 
5 .   Håkan Bjerking,  regissör ,  Höllviken
6.   Fi l ippa Rolf ,  nyckelkundsansvarig,  Höllviken
7.   Robert  Löfgren,  företagskonsult ,  Ljunghusen
8.   Camilla Nordahl ,  avfal lsrådgivare,  Vel l inge
9.   Johan Berhin,  entreprenör,  Höllviken
10.  Karin Larsson,  civi lekonom, Vell inge
11 .  Annelie Björkhagen Turesson,  universitetslektor ,  Höllviken
12.  Ann Stenberg,  f i l .  kand,  Ljunghusen
13.  Lisbeth Jönsson,  undersköterska,  Höllviken

Livskvalitet  genom hela l ivet 

Ti l lsammans tar  vi  hand om våra 
gemensamma resurser

Ett  l iv  i  samklang med naturen 

www.mp.se/vellinge    •   vellinge@mp.se    •         Miljöpartiet de gröna Vellinge    •         @mp.vellinge
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