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Vellinge kommun, vårt vackra hem, andras semesterparadis. 

En vardag för oss och en attraktionskraft för regionen. En 

kommun med geografiska kontraster, men där det ska vara lätt 

att bo, leva, växa upp och verka. Livet på landsbygden, i 

tätorten, i skogen och vid havet ska fungera för alla. 
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Ekonomi 
 
Vi moderater vill: 

• Sänka skatten och ska ske då det är långsiktigt hållbart och inte äventyrar 
stabiliteten i ekonomin. 

• Att kommunala investeringar ska finansieras ansvarsfullt. 

• Säkerställa en kommunal ekonomi i balans som når årliga överskott och 
balanskrav. Alla verksamheter förväntas hålla budget. 

• Effektivisera kommunens förvaltning och prioritera kommunens 
kärnverksamheter 

• Arbeta för att ändra utformningen av skatteutjämningssystemet. 

• Höja överskottsmålet i syfte att öka självfinansieringsgraden av kommande års 
investeringar. 

 
Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att kommunen ska kunna 
säkerställa en välfärd med hög kvalitet och fungerande infrastruktur. God ekonomisk 
hushållning är ett grundläggande begrepp som alltid måste stå i fokus. Alla pengar är 
skattebetalarnas pengar och ska förvaltas och hanteras därefter. Skattebetalarna ska 
få valuta för varje skattekrona de betalar in. 

God ekonomisk hushållning innebär också att kommunen ska ha en buffert för 
oförutsedda utgifter och osäkerheter i framtiden. Genom att ha stabila spelregler och 
vara noggrann med att följa den ekonomiska utvecklingen för kommunen kan vi 
undvika underskott som tvingar fram skattehöjningar och nedskärningar. Det är när 
det finns tydliga prioriteringar som det går att göra saker bättre. Utan en fortsatt stabil 
ekonomi kommer inte Vellinge att kunna möta 
framtidens utmaningar och de högt ställda krav 
som vi och Vellingeborna har. 

Förmågan att göra kloka val och väga 
allmänintresse mot särintresse 
innan beslut fattas är avgörande.  

Det är en självklarhet att all 
verksamhet ska effektiviseras 
kontinuerligt och utveckling 
och förbättring ska alltid 
gälla. 

Vi tar ansvar! En välskött 
ekonomi läger grunden för 
goda villkor för 
entreprenörskap och 
företagande och därmed 



 
 
 

 
 

 

 
 

för framväxten av nya jobb. Bara då kan medborgarna känna sig trygga med att 
välfärden inte blir en tillfällig förmån utan en långvarig trygghet. Med en låg 
kommunalskatt får Vellingeborna en större frihet att själv prioritera sina liv och med 
mindre politisk inblandning. 

Vellinge är en av de kommuner med lägst kommunalskatt i landet. För oss moderater 
är det viktigt att du som individ bestämmer över din inkomst så långt det är möjligt. 
En del tror att låg skatt är detsamma som att vi tullar på kvalitén. Så är det inte. Vårt 
ansvar är att använda skattepengarna så effektivt som möjligt. Vi måste hela tiden 
fundera på om vi tillhandahåller rätt service och tjänster och om vi använder 
resurserna på bästa sätt. Varje krona som tas ut i skatt ska hanteras ansvarsfullt. All 
kommunal verksamhet måste ständigt prövas, omprövningen blir i längden en garanti 
för att kommunen ska erbjuda en förskola och skola i toppklass, en social 
grundtrygghet och en bra och trygg omsorg för äldre och andra med behov. Vi ska 
se till att maximera värdet för skattepengarna. 

 Långsiktighet och ansvarsfullhet är viktiga grundprinciper. Vellinge är en av få 
kommuner i landet som tagit ansvar och avsatt medel för sin framtida pensionsskuld. 
Pensionsmedelsförvaltningens tillgångar överstiger den totala pensionsskulden vilket 
är unikt bland Sveriges kommuner. Vi tål att jämföras! 

Staten tvingar Vellinge att ta ut mer skatt än vad vi behöver för vår egen service. 
Dagens system med skatteutjämning mellan kommuner gör att Vellinge 
straffbeskattas av regeringen för välskötta finanser och god kvalitet i välfärden. 
Systemet dränerar Vellinge på miljoner årligen samtidigt som det verkar 
kontraproduktivt då mottagande kommuner inte stimuleras till utveckling och 
effektivisering. Nuvarande system är orimligt och måste förändras. Kompensation till 
kommuner som behöver stöd för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner ska 
finansieras av staten och inte mellan kommuner. 

Underlaget för skatteintäkterna påverkas av sysselsättning och medelinkomst. Som 
en konsekvens av det kommunala skatteutjämningssystemet är det 
sysselsättningsgraden och medelinkomsten i övriga landet som i huvudsak avgör 
storleken på Vellinges skatteintäkter – inte Vellingebornas sysselsättningsgrad och 
medelinkomst. 

Vi driver frågor som är viktiga för Vellingeborna och som tillvaratar Vellinges 
intresse. Vi står upp för Vellinge! 

 

 

 

 



 

 
 

Utbildning 

Vi moderater vill: 

• Sätta kunskap och kunskapsuppföljning i fokus för att erbjuda Sveriges bästa 
skola. 

• Att lärarnas tid med elever ska öka. 

• Premiera skickliga lärare. 

• Att det råder nolltolerans mot kränkningar och mobbning. 

• Stärka det lokala ledarskapet, rektorns roll. 

• Erbjuda fler spetsutbildningar. 

• Stärka samverkan mellan skola och näringsliv. 

• Verka för att se över terminsindelningen och införa treterminssystem. 

• Verka för att i dialog med lärarfacken se över upplägget med 
förtroendearbetstiden. 

• Att all personal ska vara behöriga i de ämnen de undervisar i. 

• Att öka hälsofrämjande aktiviteter i skolan. 

• Satsa på nya skollokaler på Tångvallaområdet, i Höllviken och i Hököpinge 

• Satsa på ny förskola i Höllviken 

• Satsa på utbyggnad av Skanörs skola och Sundsgymnasiet 

• Verka för att införa basår som introduktion för nyutexaminerade lärare 

• Utveckla arbetet med framtidssäkrad välfärd 
och utbildning. 

 
Skolan är ett prioriterat område för oss 
moderater. Vellinges barn och elever ska 
få bästa tänkbara start i livet. Fortsatt 
utveckling och välstånd kräver en 
skola som ger nödvändiga kunskaper 
för framtiden. Vi står för en tydlig 
kunskapslinje som löper hela vägen 
från förskola genom grundskolan 
vidare till gymnasiet och eventuellt 
vidare till högre utbildning. Alla barn 
och elever ska nå sin fulla potential i 
Vellinges skolor. Inget är så viktigt 



 
 
 

 
 

 

 
 

för en människas livschanser som att få en bra utbildning. Kunskap och bildning ger 
makten att själv forma sitt liv. Kunskap är grunden för att fullfölja sina drömmar och 
bidra till både sin egen och samhällets försörjning. Skolan ska därför utgå från 
individen och undervisningen ska utmana och utveckla alla elever – de som har svårt 
såväl de som har lätt att nå kunskapsmålen. Forskning och beprövad erfarenhet visar 
att tidigare och tydligare kunskapsuppföljning ger resultat. Skolan ska präglas av 
kunskap, trygghet och framtidstro och lägga grunden för vidare studier och jobb. Alla 
barn har rätt till en bra skola. 

Att uppmuntra fria skolval och valfrihet är ett sätt för elever och föräldrar att själva 
vara med och styra och ta ansvar över utbildningen. Vi tror på tanken att valfrihet och 
mångfald möjliggör för fler elever att komma till sin fulla rätt. 

Redan i förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. Förskolan har ett tydligt 
kunskapsuppdrag och lägger grunden för möjligheter att lyckas i grundskolan. 
Förskolan ska därför omfattas av mätbara kunskapsmål och överlämningen mellan 
förskola och grundskola måste kvalitetssäkras. Grundskolan ska i första hand 
fokusera på att förmedla kunskap och att alla elever når sina mål. Gymnasieskolan 
ska ge högskolebehörighet eller anställningsbarhet och vuxenutbildningen ska 
erbjuda vidareutbildning för den enskilde för att bättre matcha efterfrågan på 
arbetsmarknaden.  

Det är viktigt att förbättra dialogen med utförare, föräldrar och elever för att fortsätta 
utveckla kvaliteten i verksamheterna inom hela utbildningskedjan. 

Varje rektor och lärare ska ha förutsättning att utföra sitt uppdrag på bästa sätt. En 
modern kunskapsskola förutsätter behöriga och kompetenta lärare. Lärarna är den 
viktigaste resursen för att stödja eleverna i sin kunskapsinhämtning. Alla lärare ska 
vara behöriga. Duktiga lärare ska premieras. Skickliga, kompetenta och engagerade 
lärare är nyckeln till en bra skola. Förstelärartjänster, individuell lönesättning, 
lönesatsningar, fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser samt samarbete 
med högskolor och universitet är viktiga verktyg för att stärka läraryrket. Vi vill se en 
skola där lärare får vara just lärare, att de får ägna sig åt skolans huvuduppdrag att 
förmedla kunskap. Vi ser en möjlighet i att andra yrkesgrupper kan avlasta och stödja 
lärarna i deras arbete, till exempel genom lärarassistenter eller genom lärarcoacher. 

Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort rektorernas avgörande 
ledarskapsinsatser för att lyfta kvaliteten och kunskaperna i skolan. Det övergripande 
ledarskapet är viktigt i alla verksamheter och skolan är inget undantag. För att 
ytterligare lyfta resultaten i Vellinge skolor måste även rektorernas betydelsefulla roll 
prioriteras upp. 

En tillgänglig elevhälsa är viktigt för att tidigt nå och hjälpa barn och unga som 
behöver stöd. Elevhälsoarbetet ska vara förebyggande och integreras i skolans alla 
verksamheter samt skapa tillit till den egna förmågan utifrån de olika förutsättningar 
och behov eleverna har. 



 

 
 

Fritidshemsverksamheten spelar en viktig roll i barns lärande och sociala 
utveckling. För att pedagogiken ska kunna ta en större plats vill vi stärka 
samordningen mellan fritidshemsverksamhet och skolans undervisning. Ökad 
koppling fritids – skola, mer fysisk aktivitet och samverkan med föreningar, 
karriärtjänster, utbyte mellan verksamheter – sprida goda exempel, läxhjälp. 

Det har kommit många nyanlända elever till Sverige. För att klara skolan är det viktigt 
att de lär sig svenska språket så snabbt som möjligt. För bästa möjliga integration 
ska nyanlända elever spridas ut på samtliga skolor i kommunen. 

Föräldrar har huvudansvaret för att lära sina barn vad som är rätt och fel men 
förskola och skola har stor betydelse för barns uppväxtvillkor. Alla barns möjligheter 
till lärande och en meningsfull fritid är viktigt för att säkerställa att ungdomar inte 
hamnar i utanförskap, drogberoende eller kriminalitet. I skolan måste det finnas ett 
värdegrundsarbete och det måste finnas tydliga trivselregler, nolltolerans mot 
kränkningar och ett aktivt brotts- och drogförebyggande arbete. Skolan ska erbjuda 
alla elever en trygg och utvecklande lärmiljö. Lugn och ro i klassrummet är en 
självklarhet. Det gäller även på nätet och den nya form av utsatthet detta skapar. 
Tidiga och tydliga insatser och evidensbaserade metoder ska användas i det 
förebyggande arbetet. Goda vanor grundläggs i tidig ålder, dagens skolelever är 
morgondagens samhällsmedborgare. 

Bra och kreativ skolmiljö är viktig och vi satsar löpande på att förbättra och utveckla 
skolmiljöerna, såväl de inre som yttre. Alla i skolan har ett ansvar för sin 
gemensamma arbetsmiljö. Vi satsar stort på nya skollokaler kommande 
mandatperiod.  Vi satsar på nya grundskolor i Hököpinge och i Höllviken, ny förskola i 
Höllviken, nya skollokaler på Tångvallaområdet och på utbyggnad av Skanörs skola 
och Sundsgymnasiet. Nya sporthallar ska byggas vid skolorna i Hököpinge, Höllviken 
och Tångvalla.  
 
Arbetet med framtidssäkrad välfärd ska fortsätta och utvecklas. 

Vi moderater prioriterar välfärden. Det är en av våra viktigaste uppgiften gentemot 

invånarna. För att rusta Vellinge starkt för framtiden och trygga fortsatt bra skolgång 

och bra vård och omsorg initierade vi moderater 2019 ett arbete kallat 

Framtidssäkrad välfärd. 

Målsättningen är att ta fram åtgärder för att Vellinge kommun ska kunna möte 

framtiden på bästa sätt med en högkvalitativ välfärd som samtidigt är 

kostnadseffektiv. I arbetet belyser vi särskilt verksamhetsutveckling, 

kompetensförsörjning, digitalisering, framtida lokalutformning och ekonomi. 

Välfärden är hårt prövad i hela landet. Kostnaderna ökar samtidigt som det är svårt 

att rekrytera personal med rätt kompetens. En åldersrik befolkning och ökad 

kompetensbrist ställer höga krav och vi kommer behöva göra nya vägval för att klara 

av att leverera högkvalitativa tjänster som motsvarar våra behov och förväntningar. 

De demografiska förändringarna gör att en krympande andel personer som arbetar 

ska försörja allt fler. Samtidigt lever vi allt längre – något vi ser som en möjlighet och 

vill dra nytta av på ett positivt sätt.  



 
 
 

 
 

 

 
 

Kompetensförsörjning är en annan brännande fråga och den offentliga sektorn står 

inför stora rekryteringsbehov. Att vara en attraktiv arbetsgivare är därför avgörande 

för att kunna hålla fortsatt hög kvalitet och kunna behålla duktiga medarbetare och 

attrahera nya. Det kommer behövas nya och mixade kompetenser samtidigt som nya 

arbetssätt och arbetsmetoder utvecklas.  

Vellinge är en välskött kommun med stabil ekonomi men vi har också utmaningar 

framöver. Vi sticker inte huvudet i sanden och blundar för dessa utan tar vårt ansvar 

och tar tag i problem när vi ser dem. I Vellinge ska man kunna lita på välfärden. 

En framtidssäkrad utbildning innebär att vi fokuserar på att stimulera förmågor, hos 

både elever och medarbetare som kommer att efterfrågas och krävas den dag de 

kliver ut i vuxen och arbetslivet. Befolkningsprognoser visar ett stigande antal barn 

och unga i Vellinge kommun.  

Skolmiljön ska uppmuntra kreativitet, nyfikenhet, specialisering, social förmåga. De 

ska utformas med hållbarhetsperspektiv och bidra till att utveckla ansvarstagande 

individer med egen drivkraft och självledarskap 

I arbetet med digitalisering i skolans värld kan vi dra lärdomar av pandemin för att 
göra undervisningen mer flexibel exempelvis genom förinspelade föreläsningar där 
eleven kan återgå till avsnitt för repetition eller gästföreläsningar. Samtidigt är det 
viktigt att säkra kompetensförsörjningen kopplat till digitala verktyg och en allt mer 
digital framtid och utbildningen i digitala verktyg är viktig för att dagens elever ska få 
bra förutsättningar på morgondagens arbetsmarknad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Omsorg 
 
Vi moderater vill: 

• Utveckla den personcentrerade vården och omsorgen på olika plan.  

• Motverka den ofrivilliga ensamheten 

• Utveckla stödet till samt förbättra dialog och samverkan med 
pensionärsföreningarna. 

• Ge stöd och säkerställa möjlighet till avlastning för de som vårdar sina 
anhöriga i hemmen. 

• Verka för att vi i så stor utsträckning som möjligt, ska kunna erbjuda olika 
boendeformer för att möta den nya generationen äldres behov. 

• Arbeta för en mer sammanhängande vård och omsorg och sammanhållen 
vårdkedja mellan sjukvård och omsorg. 

• Utnyttja teknikens möjligheter på individens villkor 

• Utöka och förbättra individ och verksamhetsuppföljningen. 

• Prioritera insatser för att stimulera social samvaro och fysisk aktivitet. 

• Främja mötesplatser för olika generationer vid samhällsplanering. 

• Bygga nytt och framtidsinriktat vård- och omsorgsboende i Vellinge tätort. 

• Utöka det förebyggande arbetet. 

• Att måltiden ska vara en höjdpunkt på dagen och att god och näringsrik kost 
ska vara en självklar del av vardagen. 

• Satsa på nya lokaler för LSS daglig verksamhet 

 
Invånarna ska, oavsett ålder och bakgrund, 
kunna känna sig trygga och säkra på att 
de får den vård och omsorg de behöver. 
All vård och omsorg som bedrivs i 
kommunen, ska följas upp 
kontinuerligt och ha tydliga 
kvalitetskrav oavsett driftsform.  
Resurserna inom äldreomsorgen 
ska följa individen och hjälp och 
vård ska erbjudas allt efter att 
behovet ökar. 

Vård och omsorg, ska utgå från 
att vara personcentrerad dvs 



 
 
 

 
 

 

 
 

byggas upp tillsammans med individen och med individen i centrum. Vård och 
omsorg ska ges med hänsyn till individens egna önskemål och behov och syfta till att 
ta vara på och stärka den egna förmågan. Förebyggande och tidiga insatser ökar 
livskvalitén och sparar också resurser på sikt. Individen ska uppmuntras och 
stimuleras till egenansvar.  

Andelen äldre kommer närmsta åren att öka. Detta är en stor utmaning och gör att 
det kommer att finnas ett klart ökat behov av vård- och omsorgsplatser, hemtjänst 
och hemsjukvård samtidigt som det förväntas en mycket stor brist på vårdpersonal i 
hela landet. Därför måste kommunen målmedvetet arbeta med bemanning och locka 
kompetent personal till verksamheten men också planera för framtidens ökade behov 
av platser på boenden. Kreativa och kostnadseffektiva lösningar för att personal och 
resurser används på bästa sätt kommer att krävas. Vellinge kommun ska även i 
fortsättningen ligga i framkant med nya lösningar och valmöjligheter genom 
omvärldsbevakning och dialog med forskare, pensionärsföreningar och andra 
organisationer. Vi vill utveckla användandet av ny teknik för att hitta former för mobila 
team, skapa bättre planering och schemaläggning samt få en bättre översyn av den 
administrativa bördan för att frigöra mer tid för mänskliga möten. 

Demensvården behöver ett helhetsperspektiv oavsett sjukdomsgrad. Alla som 
kommer i kontakt med demenspatienter – från chef till vaktmästare – ska ha 
kunskaper inom området.  

Vi vill med vår politik skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Vellinge. 
Målet är att skapa ökad livskvalitet och välmående genom fysisk aktivitet och social 
gemenskap på olika sätt. Utmaningen är att nå utanför de som redan är intresserade. 
Ett sätt är att tex ansluta sig till konceptet Senior Sport School där rekryteringen kan 
breddas så att fler äldre får nya vänner, prövar på idrott och lär sig om goda 
matvanor. 

Risken att drabbas av undernäring ökar med stigande ålder och vi vill motverka 
undernäring genom en kombination av riktade insatser mot gruppen äldre och främst 
till de som bor på vård- och omsorgsboende och inom hemtjänsten. Nya arbetssätt 
och digitala lösningar behövs. Måltidskompis, äldrelots, nya 
måltidskoncept, ökad kompetens är exempel på åtgärder. 

Vår lust till upplevelser och konst minskar inte för att vi 
blir äldre. Konst och kultur bidrar till att bryta isolering 
och ökar känslan av delaktighet. Många äldre lever 
med sorg och förluster av egna förmågor, 
livskamrater eller närstående. Kultur kan vara ett 
sätt hantera och bearbeta ångest, sorg och 
smärta. Vi vill därför öka kulturupplevelserna och 
inrätta en kulturgaranti för äldre. 

För att säkra en fungerande rehabilitering inom 
den kommunala hälso- och sjukvården vill vi 
inrätta funktionen MAR – medicinskt ansvarig för 



 

 
 

rehabilitering. Genom rehabiliterande insatser säkerställs att ingen tvingas 
dra ner på fysisk aktivitet i onödan. Att främja fysisk aktivitet bland äldre är 
viktigt för att förebygga benskörhet, viktnedgång, trötthet, fysisk 
funktionsnedsättning och social isolering. Gånghjälpmedel kan också avlasta smärta 
och minska fallrisk. 

Samtidigt är ett ökat antal äldre en resurs som kan innebära stora möjligheter. 
Erfarenheter och kompetens är en tillgång för vårt samhälle vilket vill ta tillvara. Vi 
lever allt längre och många lever ett gott och friskt liv även när man blivit pensionär. 
Pensionärsföreningarna är aktiva och bidrar till ökad livskvalitet för gruppen äldre. Vi 
vill utveckla stödet till pensionärsföreningarna och utveckla samverkan och dialogen 
med dessa och ser möjligheter att hitta nya vägar för mer effektivt resursutnyttjande. 
En win – win situation för alla. 

Vi måste också värna och stötta alla anhöriga som gör ett enormt arbete i hemmen. 
Vi vill skapa förutsättningar för anhöriga och vänner att ge stöd till sina närstående. 
Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Den välfärd som betalas 
med våra gemensamma resurser ska därför präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och 
ett värdigt bemötande. Välfärden ska finnas tillgänglig för alla som behöver den. 
Vi tror på att uppmuntra och stödja civilsamhället och föreningar. Frivilliga insatser 
kan aldrig ersätta ett behov av vård och omsorg men det kan sätta guldkant på 
vardagen. Vi vet att ensamheten är ett problem bland många äldre och med 
medmänsklighet och fler möten mellan människor tror vi att Vellinge kan bli en ännu 
bättre plats att bli äldre i. 

Vi ser med fördel en utökad samverkan mellan kommun och primärvården för en mer 
sammanhållen och effektiv vård och omsorg som varit bättre för individen. Vi vill 
verka för en annan uppdelning av vården och ser med fördel att Vellinge kan vara en 
pilotkommun där primärvård lyfts över till kommunen för en bättre och mer 
sammanhållen vård till patienten. Vi anser också att mobila team med olika 
yrkesgrupper skulle kunna komplettera dagens primärvård men till vissa delar även 
närsjukvården. Ett sådant upplägg skulle gynna de mest sjuka, ofta äldre, och 
samtidigt optimera tillgängliga resurser bättre än idag. 

För den som av olika anledningar inte klarar sig själv, ekonomiskt, socialt, fysiskt eller 
psykiskt, och behöver stöd från samhället ska det finnas kompetent och professionell 
hjälp inom kommunen. Vi tror på valfrihet och människors förmåga att göra kloka val. 
Hjälp och stöd under livets svåra perioder ska utformas på ett sätt som ser varje 
människas förmåga och respekterar dennes integritet. Samtidigt måste rätten till 
egenförsörjning värnas. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
 

Trygghet 
 
Vi moderater vill: 

• Stötta frivilligorganisationer som verkar för ökad trygghet och säkerhet, tex 
genom nattvandring och grannsamverkan. 

• Använda trygghetskameror för ökad trygghet 

• Att klotter och skadegörelse ska bekämpas och åtgärdas snabbt 

• Kräva ökad närvaro och leverans från polisen 

• Motverka hedersrelaterat våld och förtryck 

• Arbeta förebyggande mot våld i nära relationer. 

• Bekämpa ungdomsbrottslighet 

• Arbeta aktivt med drogförebyggande åtgärder 

• Genomföra fler satsningar på trygga fysiska miljöer i kommunen 

• Utöka och utveckla trygghetsvärdarnas verksamhet 

• Att samverkan mellan polisen och kommunen synliggörs och vidareutvecklas. 

• Prioritera säkra trygga skolvägar 
 

Vellinge kommun ska vara tryggt, säkert och gemytligt 
att bo och leva i. För oss moderater är trygghet ett 
prioriterat område som vi ständigt utvecklar 
och förbättrar i samarbete med företag, 
föreningar, polis och allmänhet. Alla ska 
känna sig trygga när de vistas i sitt 
hem, på sin arbetsplats, i skolan eller 
rör sig på offentliga platser. 

Kommunen ska förebygga våld, 
skadegörelse, inbrott och annat 
som kan påverka friheten att 
under säkra förhållanden vistas 
var man vill när man vill. 
Trygghet handlar i grund och 
botten om rätten för människor 
att leva sina liv utan upplevda 
eller faktiska inskränkningar av 



 

 
 

sin frihet. När kommunen tar sitt ansvar är det lättare att få med andra att 
arbeta för en tryggare kommun. Tryggheten börjar dock inte med kommunen 
eller skolan, utan i hemmet. Vi tycker det är viktigt att betona föräldrars och 
vårdnadshavares ansvar. 

Med tidiga insatser tillsammans med andra kan kommunen hjälpa till att hålla 
ungdomar borta från kriminalitet. Ungdomsbrottslighet ska bekämpas genom ett 
utvecklat samarbete mellan socialtjänst, skola, polis och fritid inom ramen för 
projektet SSPF.  

Brott som begås av ungdomar under 15 år ska omfattas av en 24-timmars garanti 
som innebär att socialtjänst och polis inom 24 timmar efter begånget brott har en 
kontakt med ungdomens föräldrar och inleder samtal tillsammans med ungdomen om 
konsekvenser av brottet och eventuella påföljder. 

När kommunen växer måste trygghetsaspekten vara en naturlig del av 
samhällsplaneringen. Kommunen ska redan tidigt i planering av nya bostadsområden 
beakta trygghetsperspektivet och på så sätt bygga bort otrygghet. Levande 
stadskärnor och centrum med en blandning av bostäder, butiker, verksamheter och 
evenemang ger bra förutsättningar för en trygg miljö för såväl unga som gamla. Även 
städning och snabba åtgärder vid klotter har stor betydelse för upplevelsen av hur 
trygg miljön är. Vellinge ska vara tryggt och snyggt. 

All belysning ska kontinuerligt ses över och byggas ut vid behov. Buskage och sly 
ska rensas eller tas bort för att minska möjligheten att begå brott utan att upptäckas. 
Omgående åtgärder vid skadegörelse bidrar till ökad trygghet. När gärningsmännen 
vid skadegörelse är känd ska kommunen driva skadeståndskrav. Är gärningsmannen 
minderårig ska kraven riktas gentemot målsman. 

Förutom att vidta åtgärder i den fysiska miljön ska kommunen på olika sätt bidra till 
insatser som ökar tryggheten. Genom att samverka med berörda myndigheter och 
civilsamhället förebyggs brott. Genom vuxennärvaro, engagemang och stöd skapar vi 
en tryggare miljö för alla. 

I Vellinge råder nolltolerans mot droger. Det drogförebyggande arbetet i 
kommunen ska stå på tre ben; förebyggande, tidiga insatser för ungdomar som 
uppvisar riskbeteende och insatser mot de som befinner sig i en 
pågående drogproblematik. Informations- och kunskapsspridning 
till föräldrar, tidiga insatser för de som uppvisar riskbeteende, 
tydliga krav på ungdomar som misstänks använda droger 
och tydliga verktyg för socialtjänst, skola och 
fritidspersonal är avgörande i det arbetet. 
Föräldraansvaret är viktigt när det gäller att 
bekämpa och förebygga missbruk, det är hemma 
som grunden för att bli en fungerande 
samhällsmedborgare läggs.  

Sedan många år har vi prioriterat arbetet med 
trygga skolvägar och höja trafiksäkerhet i 
anslutning till förskolor och skolor. Det är 
viktigt att barn på egen hand, eller 



 
 
 

 
 

 

 
 

tillsammans med vuxen, tryggt ska kunna gå eller cykla till skolan. Mer behöver göras 
och arbetet måste fortsätta. 

Ordningsmaktens resursbrist är påtaglig och även om Vellinge är en av de tryggaste 
kommunerna i landet påverkar medias rapportering om en ökad grövre kriminalitet 
och leder till en upplevd otrygghet bland invånarna. Det innebär att det ställs höga 
krav på kommunen att själv hantera situationen. Vi prioriterar tryggheten – I Vellinge 
ska alla kunna lita på tryggheten. 

Trygghetsvärdar ger ökad närvaro i samhället och de ska tillsammans med 
medborgare, företag, organisationer och polis utveckla det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet. Vi vill fortsätta satsa på trygghetsvärdarna och utöka och 
utveckla deras roll och uppdrag. 

Vi moderater vill genom synsättet ”Jag älskar Vellinge” skapa bästa förutsättningar 
för delaktighet, personligt ansvar och utveckling. Det är när det finns en positiv 
stämning, känsla av gemenskap, identitet och framtidstro som människor kan skapa 
en trygg kommun. En kommun som alla är stolta över, känner sig delaktiga i och 
känner ansvar för. 

Mycket har gjorts för att förbättra tryggheten och även om Vellinge är en av de 
tryggaste kommunerna i landet kan vi inte vara nöjda så länge människor upplever 
otrygghet. Många väljer att bosätta sig i Vellinge för att det är en trygg och lugn 
plats att bo och leva på, så ska det fortsätta vara. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Arbetsmarknad, näringsliv och turism 

 
Vi moderater vill: 

• Förbättra och utveckla dialogen med näringslivet 

• Fortsätta utvecklingsarbetet för attraktiva och levande centra. 

• Färdigställa Västervångs företagsby 

• Arbeta för ökad lyhördhet samt bättre service och bemötande från kommunen 

• Förbättra kommunens roll i att stödja våra näringsidkare samt säkerställa 
funktionen: “En väg in till kommunen”. 

• Att kommunens upphandlingar ska förenklas för att fler små företag ska lägga 
anbud. 

• Att kommunen ska förbättra dialogen med och informationen till företagen i 
kommunen, såväl fysiskt som digitalt. 

• Utveckla hotell-, konferens- och spaanläggning i Falsterbo. 

• Utveckla hamnen i Falsterbokanalen för att skapa en levande småbåtshamn. 

• Stärka arbetet med Vellinge kommun som en destinationsort året runt. 

• Utveckla Ungt Företagande i den kommunala skolan till att omfatta även 
grundskolan 

• Skapa ett tätare samarbete mellan företag och utbildning för att bättre möta de 
krav på kompetens som företagen ställer 

• Stärka rätten till egenförsörjning  

• Utveckla Vellingemodellen för att få fler 
Vellingebor i arbete 

 

Vi moderater älskar företagare och 
företagande! Entreprenörskap och 
företagsamhet skapar förutsättningar 
för jobb och välfärd. Samhällets 
utveckling är beroende av 
människors kreativitet, 
uppfinningsrikedom och vilja att 
investera. Att många vill bli 
företagare och entreprenörer är 
avgörande för hela 
samhällsutvecklingen.  



 
 
 

 
 

 

 
 

Det är i företag som de flesta 
nya jobb skapas och nya 
lösningar växer fram. Detta 
skapar arbetstillfällen och 
tillväxt. Näringslivet är en 
förutsättning för ett levande 
samhälle, skapar arbetstillfällen 
och underlag för service och 
handel. 

Vår politiska uppgift är att skapa 
förutsättningar för företag att utvecklas 
och växa.  

För att bevara och fortsätta utveckla Vellinges 
position som en av de främsta 
företagarkommunerna i Sverige måste företagens 
kontakt med kommun förenklas och servicen förbättras 
ytterligare. 

En viktig faktor för företagsamheten är attraktiva och effektiva transporter. Det 
handlar både om god tillgänglighet på väg 100 och E6 samt om en god kollektivtrafik 
så att man med enkelhet kan ta sig både till och från arbetsplatsen. 

Vi vill utveckla samverkan mellan skola och näringsliv och därför uppmuntra till ett 
utvecklat Ung Företagsamhet (UF) på Sundsgymnasiet samt se över möjligheterna 
till att starta UF-företag även på kommunens grundskolor. 

Genom att skapa fler informella och formella arenor kan vi förbättra samverkan 
mellan olika företag och kommunen. God kunskap om samt ett genuint intresse för 
de lokala företagens situation är grundläggande för oss moderater.  

I upphandlingsförfarandet ska vi skapa förutsättningar för små och medelstora 
företag. 
 
Besöksnäringen har en stor betydelse för Vellinges utveckling och tillväxt. Studier 
visar att kommuner med en hög turism och besöksnäring får positiva effekter på 
bland annat ökad sysselsättning, större serviceutbud inom flera branscher, högre 
nyföretagande och förbättrad dagligvaruhandel. Besöksnäringen är en stor och 
växande bransch, en bransch där många av kommunens unga får sitt första jobb. Vi 
moderater arbetar hela tiden för att öka attraktiviteten runt om i kommunen och vi ser 
att det finns en stor potential i att utveckla besöksnäringen för att få till ökad ”året 
runt” turism och att utveckla hela kommunen som en attraktiv besöksdestination inte 
minst på grund av det rika natur- och kulturliv som finns här. Vi vill fortsätta bygga 
traditioner med olika återkommande arrangemang som sträcker sig över hela året. 
Arbetet är långsiktigt och handlar om att utveckla Vellinge kommun som destination 
där vi vill underlätta för företagare och föreningar att arrangera återkommande 
evenemang.  



 

 
 

 
En viktig del av besöksnäringen handlar om möjligheten till olika 
övernattningsmöjligheter.  Vi ser att det finns behov att ytterligare 
övernattningsmöjligheter i kommunen och då gärna i kombination med konferens- 
och spamöjligheter. Lämplig plats för detta kan vara Falsterbo Strandbad. 
 
Vi har varit delaktiga i att utveckla Skåneleden och Sydkustleden. Stråk som 
passerar unik och vacker natur i varierande miljö. Att vandra, cykla och golfa har blivit 
populära aktiviteter och här ser vi stora möjligheter att tillsammans med det lokala 
näringslivet skapa spännande koncept med paketerade upplevelser för både 
besökare och invånare.  
 
Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i vår moderata politik. Vellinge 
kommun har historiskt haft och har fortfarande relativt låg arbetslöshet men vi har en 
ambition att hela tiden minska utanförskapet. Egenförsörjning är en förutsättning för 
att kunna leva det liv man vill. Med jobbet kommer även gemenskap och 
sammanhang. Vi ska därför ligga i framkant när det gäller effektiva åtgärder för att 
underlätta för så många människor som möjligt att komma in på arbetsmarknaden. 
 
När människor hamnar i utanförskap måste man få hjälp, inte bara bidrag. Att vi har 
ett starkt skyddsnät är en förutsättning för ett välfungerande samhälle. Samtidigt är 
det viktigt att politiken inte nöjer sig med omhändertagande. Vi moderater vill att alla 
ska kunna få en meningsfull vardag. Vi vill hela tiden se det friska i människor och 
uppmuntrar både kommunen och företagen att låta människor med olika hinder 
arbeta efter sina förutsättningar. 
 
Att på egen hand kunna ta ansvar för sin försörjning är grundläggande för självkänsla 
och identitet. Det är dessutom en förutsättning för att kunna få en egen bostad, 
kunna teckna försäkringar, bankavtal med mera. Vägen till egen försörjning varierar. 
För vissa är det mer utbildning och för andra handlar det om att få in en fot på 
arbetsmarknaden. Egen försörjning minskar risken för utanförskap för individen och 
även för dess familj. Att bidra och känna delaktighet ger goda förutsättningar för ett 
självständigt liv. Vellingemodellen erbjuder individuellt stöd i form av coach i 
samarbete med arbetsförmedlingen för att nå egen försörjning. Därutöver 
organiseras och matchas mentorer genom frivilliga organisationer där deltagare 
erbjuds ett utökat kontaktnät. Idag förmedlas inte de flesta jobb av 
arbetsförmedlingen utan just av kontakter. För de ungdomar som har problem att få 
ett första jobb ska konkreta insatser göras, vi har en nollvision för 
ungdomsarbetslöshet. Flexibla utbildnings- och praktikplatser är exempel på sådana 
insatser. Vi moderater vill fortsätta utveckla Vellingemodellen så att ungdomar och 
långtidsarbetslösa får det stöd de behöver för att komma in på arbetsmarknaden. För 
att nå det krävs nya grepp och ökad samverkan mellan kommun – näringsliv – 
arbetsförmedling. 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
 

Attraktiva livsmiljöer 
 
Vi moderater vill: 

• Utveckla kommunens olika centra på ett sätt som bygger vidare på 
småskalighet men som ger ett större utbud av service, butiker, kaféer, 
restauranger, bostäder och mötesplatser. 

• Satsa på rekreation, friskvård och hälsofrämjande åtgärder genom att främja 
utegym, motionsslingor, golfbanor och andra sport- och idrottsverksamheter 
som knyter an till vår natur. 

• Fokusera på långsiktigt arbete för att säkerställa och bevara kommunens 
unika naturvärden. 

• Utveckla Skanörs hamn och kanalområdet i Höllviken till att skapa mer 
attraktiva område för båtägare, boende och besökare. 

• Värna ett högt miljö- och hållbarhetsfokus i alla kommunens verksamheter 

• Ny konstgräsplan till Ängdala fotbollsplan. 

• Byta konstgräs på Tångvalla idrottsplan. 

• Värna Vellinges unika särprägel. 

• Växa hållbart 

• Inrätta bygglovsexpressen för att förbättra servicen och 
korta handläggningstiderna. 

• Verka för avskaffande av länsstyrelserna. 
  
Vi moderater arbetar för att Vellinge kommun 
ska vara en kommun med attraktiva 
livsmiljöer. För att uppnå detta måste vi 
lokalpolitiker ta ett stort ansvar för 
samhällsplaneringen. I den ingår 
bostadsbyggandet, verksamheter och 
viss infrastruktur. Vi ser positivt på att 
Vellinge växer men det måste ske på 
rätt sätt och i lagom takt, kommunens 
särprägel måste bevaras. Vellinges 
unika läge, intill storstad och närhet till 
kontinenten med ett stort utbud ger oss 
speciella fördelar. Samtidigt som vi får 
ta del av detta erbjuder vår centralt 
belägna kommun såväl stränder i 



 

 
 

toppklass som bad, skog, storslagen natur, slättlandskap, goda 
rekreationsmöjligheter och gröna oaser av lugn och stillhet. Det är dessa 
värden som tillsammans skapar Vellinges unika särprägel. Genom vår lokala 
politik vill vi värna, stärka och utveckla de unika naturvärden som finns. 
 
Med vår moderata politik vill vi verka för att förbättra för Vellingebornas vardag och 
möjligheter att bo, leva och verka i Vellinge, oavsett om det handlar om jobb, fritid 
eller företagande. 

Utveckling av kommunen utgör en nödvändig förutsättning för ett fortsatt levande och 
vitalt Vellinge. Det är med fler invånare som vi bäst kan trygga en god utbildning, ett 
rikt kultur- och föreningsliv och en god äldreomsorg. I takt med att Vellinge växer med 
nya bostäder och arbetsplatser är det allt viktigare att bevara värdefull natur, 
åkermark och sammanhållen grönstruktur för rekreation och friluftsliv. Mångfalden i 
de olika kommundelarna ökar kommunens attraktionskraft och vi ser orternas olika 
karaktär som en tillgång och styrka för Vellinge. 
 
Vi vill se ett levande fritid, kultur- och naturliv i Vellinge. Kultur och fritidsaktiviteter är 
viktiga inslag i samhället utifrån flera perspektiv. Kultur är en viktig del av samhället 
och bidrar till bildning, förståelse och utveckling. Här har invånare, föreningar, 
intresseorganisationer och kommunen ett gemensamt ansvar att förvalta och 
synliggöra dessa värden. Arvet förpliktigar. 
 
De kommunala föreningsbidragen ska stimulera folkhälsa, träning, kultur, 
meningsfulla fritidsaktiviteter och demokratiska förhållningssätt med utgångspunkt i 
likvärdiga villkor för alla åldrar och kön och med särskilt fokus mot barn, unga och 
äldre. Idrotten är en hälsofrämjande och förebyggande aktivitet för alla åldrar. 
Lokaler, fritids- och rekreationsytor skapar möjlighet för olika behov. 
 
Nya byggnader ska anpassas till omgivande byggnaders karaktär och storlek. Ny 
bebyggelse ska främst ske i anslutning till etablerade bostadsområden. Högre 
bebyggelse kan tillåtas i centrala och goda kommunikationslägen i tätorterna, för att 
spara värdefull åkermark. Bostäder ska vara av varierande storlek för alla åldrar och 
för livets olika skeden, men också med olika upplåtelseformer. Utemiljöer som 
parker, grönområden, stränder, naturstråk, naturområde ska värnas och de ska vara 
välskötta, attraktiva och tillgängliga. En god boendemiljö kräver välfungerande 
tekniska system för vatten och avlopp samt avfallshantering. Den fysiska planeringen 
sker i samverkan med medborgare, företag och organisationer. Bygglovsexpressen 
ska möjliggöra för snabba bygglov vid byggnation av enklare komplementbyggnader, 
liten tillbyggnad, fasadändring, marklov och liknande. Byggpolitiken i Vellinge ska 
präglas av lyhördhet, transparens och kommunikation med Vellingeborna. 
 
Attraktiva livsmiljöer handlar mer än om ett attraktivt boende. Det handlar om en plats 
som du bor på, verkar i men också lever i. Där du gör dina inköp, tillbringar din lediga 
tid, på egen hand eller tillsammans med andra. Men också om ett hållbart samhälle. 
Vellingemoderaternas målsättning är att erbjuda attraktiva livsmiljöer i hela 
kommunen. Vellinge ska vara en föregångskommun som visar att tillväxt kan ske på 
ett hållbart och miljövänligt sätt. Det ska vara lätt för människor att göra rätt. 
 



 
 
 

 
 

 

 
 

Hållbarhetsfrågor är en självklar del i vårt politiska arbete och vi strävar efter balans 
mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor. Vi ser kommunen som en viktig del i 
att möjliggöra för människor att göra kloka val. Vi tror att människor både vill och kan 
ta ansvar för en hållbar miljö- och klimatutveckling. Kommunen ska arbeta för att 
kunskap om kloka val är tillgänglig för såväl företag som människor. Miljö och klimat 
är viktiga område, både för vår gemensamma framtid och för vår trivsel idag. Därför 
är det också viktigt att vara medveten om kommunens roll. Vi avvisar miljö- och 
klimatåtgärder i form av ideologiskt motiverade symbolhandlingar. Ett ansvarsfullt 
miljöarbete bygger på att miljöfrågorna är en naturlig och integrerad del i hela den 
kommunala verksamheten. Vårt miljöarbete präglas av en helhetssyn och bedrivs 
effektivt och långsiktigt. Miljöpolitik är för oss inte ett redskap som används kortsiktigt 
för att ta hem politiska poäng. Vi vill istället se en kommun som utvecklas i samspel 
med naturen och miljön genom att möjliggöra för privatpersoner och företag att göra 
rätt och kloka val. Det ska vara lätt att göra rätt.  
 
Vänte- och handläggningstider liksom service och bemötande från kommunen kan 
om de inte fungerar tillfredsställande uppfattas som ett problem för både allmänhet 
och företagare. Genom att använda digitala tjänster vill vi korta ned 
handläggningstiderna och samtidigt höja kvalitén och servicen. Vi vill vidareutveckla 
servicegarantierna och inrätta en sk Bygglovsexpress. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Trafik och infrastruktur 

Vi moderater vill: 

• Utveckla stödet, dialogen och samverkan med vägföreningarna. 

• Verka för förbättrad kollektivtrafik i hela kommunen. 

• Förbättra underhåll och utbyggnad av kommunens vägar och cykel- och 
gångstråk 

• Uppföra bullerdämpande åtgärder för att minska bullerproblematiken 

• Att det skall vara lätt att ta sig till och från Vellinge kommun. Vi arbetar för 
utbyggnad av E6 och väg 100. 

• Bygga fler säkra gång- och cykelvägar 

• Satsa på fler pendlarparkeringar 

• Fortsatta satsningar på trafiksäkerhetshöjande åtgärder 

• Ombyggnation av Polisvägen i Höllviken 

• Förlängning av Olsgårdsgatan 

• Uppgradera belysning 

• Arbeta med åtgärder för att rusta kommunen för framtida klimatförändringar 
genom tex skydd mot stigande havsnivåer, åtgärder enligt skyfallsplan, 
långsiktig dagvattenhantering 
 
 

En stor del av gator, vägar och grönytor sköts av 
vägföreningar. Vägföreningarnas arbete är en 
viktig del i arbetet med att skapa attraktiva 
livsmiljöer och de sitter inne med 
värdefull kunskap. Därför är det 
viktigt att utveckla och förbättra 
stöd, dialog och samverkan med 
dessa. 

 
En förutsättning för att 
människor ska kunna 
utvecklas och känna frihet 
är rörligheten – 
möjligheten att förflytta sig 
någon annanstans. Det 
kan vara dagliga resor för 
att lämna barn på 
förskola, åka till en affär 



 
 
 

 
 

 

 
 

för att handla eller till och från arbetet. Det kan också vara mer sällan förekommande 
resor. För oss moderater är det viktigt att Vellingeborna ska kunna ta sig fram tryggt, 
smidigt och miljövänligt. Kombinationen mellan olika trafikslag –   bil, cykel och 
kollektivtrafik – ska skapa förutsättningar för ett levande Vellinge med god och säker 
kommunikation till skolor, fritidsaktiviteter, handel och arbete. Vi vill därför verka för 
enkla, trygga och snabba transporter. Vi anser att alla trafikslag behövs och utgår 
från att bilen fortsatt kommer att svara för en stor del av transportbehovet. 
Buller från trafiken är ett miljöproblem som kan påverka vår livskvalitet negativt. 
Målsättningen är att antalet boende som utsätts för störande buller från trafiken ska 
minska. Här vill vi trycka på Trafikverket och Region Skåne för gemensamma 
insatser. 

 
Trafiksäkerheten är en stor och viktig fråga och vi vill med olika åtgärder höja 
trafiksäkerheten, inte minst för fotgängare och cyklister. 

 
Cyklandet är bra för folkhälsan, för miljön och är ett utmärkt sätt att uppleva Vellinges 
natur. Satsningen på ett brett cykelvägnät innebär en stor förbättring och är ett arbete 
som vi vill fortsätta med. Ett väl utbyggt nät av cykelvägar gynnar också 
cykelturismen och därmed näringslivet i kommunen. 

 
Att uppgradera och kontinuerligt byta ut belysning och hålla buskage och sly i trim är 
inte bara en åtgärd för att skapa mer trivsamma och attraktiva miljöer utan också ett 
viktigt arbete för att skapa tryggare miljöer.  

 
Ett rent dricksvatten är en förutsättning för ett fungerande samhälle. 
Kommunen skall erbjuda sina invånare en säker dricksvattenförsörjning med 
mycket hög kvalitet och leveranssäkerhet. 

Spillvattenledningar ska byggas och renoveras efter behov för att säkerställa, att 
läckage och översvämningar förebyggs och inte innebär hälsofara. 

Vårt dagvattensystem ska baseras på fördröjningslösningar för att kunna 
hantera högt grundvatten och höjda havsnivåer i nybyggda och befintliga 
rörsystem. Alla ombyggnationer av utemiljöer skall en analys om 
synergieffekter kan erhållas med tanke på vattenflöden. Driftsäkerheten 
ska prioriteras genom god framförhållning, långsiktig hållbarhet och bra 
underhåll samt samarbete med andra kommuner, Sydvatten samt VA-
Syd. 

 
Vi ska vara öppna för moderna tekniska lösningar. I vårt uppdrag ingår också 
att aktivt och systematiskt leta läckage och vattensvinn (ej debiterbart vatten) 
för att vara kostnadseffektiva. 


