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KOMMUNST YR EL SEN



Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen 

av kommunens angelägenheter och har uppsikt över 

nämndernas och förvaltningens verksamhet. Kommun-

styrelsen ansvarar för de kommunövergripande 

 processerna och är arbetsgivare för samtliga anställda. 

Kommunstyrelsens ansvarsområden är ekonomi, 

 arbetsmarknad, HR, näringsliv och turism, kultur och 

fritid, samhällsplanering, kommunikation, IT-verksamhet 

och tjänster, strategisk och hållbar utveckling samt 

mark och fastighetsförvaltning. 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETE  
INNEBÄR ATT: 

Vellinge kommun ska vara en bra kommun att arbeta,  
bo och leva i, men också att besöka. Här ska man uppleva 
en livskvalitet utöver det vanliga. Det ska finnas en stark 
känsla av identitet, sammanhållning och framtidstro. 



Kvalitet och service
Tillgängligheten och kvaliteten i den service och de tjänster 
kommunen erbjuder ska vara god. Vellinge kommuns kärn-
verksamheter ska drivas med höga ambitioner. Samtliga verk-
samheter ska ha rutiner för kvalitetssäkring för att säkerställa 
rätt kvalitet till rätt pris. 
 Uppföljning och utvärdering av såväl kommunens 
 verk samheter som den verksamhet som drivs i annan regi 
 genomförs löpande. Det är viktigt att den uppföljning som görs 
omfattar både ekonomi, innehåll och kvalitet på de tjänster 
som levereras. Vellinge kommun arbetar aktivt för en mångfald 
av utförare för att skapa kvalitetshöjningar och ge medborgarna 
valmöjligheter. För att fortsatt kunna erbjuda medborgarna en 
välfärd med hög kvalitet som är kostnadseffektiv kommer ett 
program som ska heta ”framtidssäkrad välfärd” att arbetas fram 
för att tydliggöra framtida utvecklings- och förbättringsområden 
inom utbildning samt vård och omsorg. Verksamhetsutveckling, 
kompetensförsörjning, digitalisering, framtida lokalutformning 
samt ekonomi ska belysas och åtgärder presenteras för att väl-
färden i Vellinge kommun på bästa sätt ska möta framtiden. 

Medborgardialog
Utvecklingsarbetet i kommunen ska ske i dialog med medborgarna 
för att skapa öppenhet och transparens. De medborgarunder-
sökningar som görs ska noga analyseras och ligga till grund för 
åtgärdsprogram. Genom ny teknik tillkommer nya vägar för att 
utveckla och förbättra dialogen med medborgarna.

Hållbarhet 
Vellinge kommun ska vara ett föredöme i arbetet med hållbar 
utveckling, Ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbarhetsarbete 
utifrån de tre dimensionerna socialt, ekonomiskt och ekologiskt 
bygger på att hållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad 
del i hela den kommunala verksamheten. Genom att aktivt 

arbeta med hållbarhet föregår kommunen med gott exempel 
och ökar medvetenheten hos medborgare och lokala företag. 
Kommunen ska använda ny miljöanpassad teknik. Vid nybygg-
nation och renoveringar av kommunala verksamhetslokaler 
arbetar kommunen med energieffektivitet, miljö- och klimat-
smarta lösningar och det finns tydliga krav på hållbarhet  
i  upphandlingar. Kommunen arbetar med den antagna mobili-

tetsstrategin. Det är viktigt att säkerställa kapaciteten i de stora 
pendlingsstråken och underlätta för en väl utbyggd kollektiv-
trafik. I ett kommunövergripande hållbarhetsprogram med 
lokala hållbarhetsmål ska kommunens hållbarhetsarbete och 
arbetet med Agenda 2030 tydliggöras. Arbetet med skydd mot 
stigande havsnivåer har högsta prioritet. 
 Utifrån bostadsförsörjningsansvaret arbetar kommunen 
med social hållbarhet och behöver fortsatt planera för bostäder 
till alla grupper i samhället. I Vellinge kommun gäller integra-
tionsplikt där vikten av att lära sig svenska språket, svenska 
värderingar, att göra sig anställningsbar samt att komma i egen-
försörjning är grundläggande.

Trygghet
Vellinge kommun ska vara tryggt, säkert och gemytligt att bo 
och leva i. Trygghet är ett prioriterat område som ständigt 
 utvecklas och förbättras i samarbete med företag, föreningar, 
polis och allmänhet. Trygghetsaspekten ska finnas med i all 
samhällsplanering och vid byggnation. Trygghetsvärdarna har 
en aktiv roll i det trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbetet. Med tidiga insatser kan kommunen hjälpa till att hålla 
ungdomar borta från kriminalitet. Ungdomsbrottslighet ska 
bekämpas genom ett utvecklat samarbete mellan socialtjänst, 
skola och polis.
 Trafiken upplevs av många som ett hot mot tryggheten. 
Därför är det är viktigt att upprätthålla god tillgänglighet och 
hög trafiksäkerhet i kommunen, särskilt för de oskyddade 
 trafikanterna. Trygghet skapas genom konkreta fysiska insatser 
som bättre belysning och bättre underhåll av växtlighet. Snabba 
åtgärder vid skadegörelse och klotter är viktigt. Klotter och 
skadegörelse ska alltid polisanmälas. All form av nedskräpning 
ska motverkas. Vellinge kommun ska vara tryggt och snyggt.
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Digitalisering
Genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter ska kom-
munen fortsätta kunna erbjuda god kommunal service till rätt 
kostnad. Kommunen ska prioritera digital service för att kunna 
lägga resurser på personlig service där det gör störst skillnad. 
Genom att utveckla digitala tjänster som utgår från medborgar-
nas och företagens behov görs kontakten med kommunen 
 enklare och smidigare. Digitala tjänster tillsammans med nya 
arbetssätt leder till verksamhetsutveckling, ökad service och en 
mer tillgänglig kommunförvaltning. För att lyckas med denna 
omställning behöver verksamheterna stärka den gemensamma 
innovationskraften och hitta nya sätt att leda, organisera och 
utföra de kommunala tjänsterna. 

God ekonomisk hushållning
Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att kom-
munen ska kunna säkerställa en välfärd med hög kvalitet och 
fungerande infrastruktur. God ekonomisk hushållning är 
grundläggande och måste alltid stå i fokus. Alla pengar är 
 medborgarnas 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 undviks under-
skott som tvingar fram skattehöjningar eller nedskärningar. 

Omvärldsbevakning
Vellinge kommun ska vara delaktig i utomkommunala nätverk 
för att ta del av utvecklingen såväl nationellt som internationellt 
och följa utveckling och forskning på olika områden. Vellinge 
kommun ska ha modet att medverka i olika projekt som gynnar 
utveckling i kommunens service och verksamheter. Genom 
kontakter med olika intressenter såsom tex näringsliv och läro-
säten anammas nya lösningar och tillvägagångssätt.

Attraktiva livsmiljöer 
Samhällsplanering ska ske i samverkan med medborgare, företag, 
föreningar och andra intressenter. 
 Varje kommundel ska utvecklas efter sin karaktär. Nya 
platser och byggnader ska knyta an till omgivande karaktär och 
utformas med omtanke. Ny bebyggelse ska främst ske i anslutning 
till etablerade bostadsområden. Högre bebyggelse kan tillåtas  
i centrala delar i tätorterna, för att spara värdefull åkermark och 
unik natur. Bostäder ska vara av varierande storlek för alla 



 åldrar och för livets olika skeden, men också med olika 
upplåtelse former. Utemiljöer som parker, grönområden, 
stränder, naturstråk, naturområde ska värnas och vara välskötta 
och tillgängliga. Konst i offentliga miljöer stärker platsers 
attraktivitet. Vår natur och miljö är unik. Det är viktigt att en 
utbyggnad sker på ett hållbart sätt samtidigt som nödvändiga 
samhällsfunktioner och rekreationsmöjligheter måste finnas 
och god kommersiell service främjas. Vellinge kommun skapar 
förutsättningar för centrumnära handel genom fungerande 
tillfartsvägar, bra skyltning, goda parkeringsmöjligheter och en 
attraktiv miljö. God samverkan mellan kommun, fastighets-
ägare och näringsidkare ger goda förutsättningar för levande 
och attraktiva centrum.

Attraktiv arbetsgivare
Medarbetarna är kommunens viktigaste tillgång. Deras 
 kompetens, engagemang och bemötande är avgörande för 
kvaliteten och utvecklingen i verksamheterna. För att behålla 
duktiga medarbetare och för att attrahera nya måste Vellinge 
kommun vara en attraktiv arbetsgivare. Detta sker genom att 
erbjuda stimulerande arbetsmiljöer, kompetensutveckling, 
individuell lönesättning och nya karriärvägar. Vägen till 
 engagerade och positiva medarbetare nås genom öppenhet, 
gott ledarskap, delaktighet, korta beslutsvägar och delegerat 
ansvar. Kompetens försörjning är en viktig framtidsfråga.  
Att hitta rätt kompetens och att kompetensen används rätt är 
avgörande om kommunen ska fortsätta erbjuda medborgarna 
bra service och god kvalitet i verksamheterna. Därför behövs 
nya och mixade kompetenser samtidigt som nya arbetssätt  
och nya arbets metoder måste utvecklas.

Näringsliv och turism
Vellinge kommun behöver ett blomstrande näringsliv där det 
både finns möjligheter för befintliga företag att utvecklas och 
goda förutsättningar för nya företag att starta. Det ska vara 
lätt att driva företag i kommunen. Genom service och dialog 

ska kommunen skapa goda förutsättningar för entreprenörskap 
och företagande. Handläggning av ärenden som rör närings-
idkare ska vara effektiv och rättssäker och det ska vara enkelt 
att komma i kontakt med kommunen, vilket underlättas 
 genom en tydlig väg in. Vellinge kommun ska vara lyhörd för 
näringsidkares behov av mark och lokaler för etablering. 
 Företagarna ska se kommunen som en samarbetspartner med 
förståelse för företagens behov. Vellinge kommun ska öka 
besöksnäringens attraktionskraft genom att bygga upp tradi-
tioner med olika arrangemang och förlänga turistsäsongen. 
Genom att lyfta fram natur, stränder, fågelliv, evenemang, våra 
småbåtshamnar kan kommunens attraktivitet stärkas.

Fritid och kultur
Vellinge kommun ska skapa möjligheter så att barn och 
 ungdomar får en aktiv och meningsfull fritid. Detta görs 
 genom att ge förutsättningar för ett starkt föreningsliv som 
skapar ett stort utbud och en mångfald av aktiviteter för både 
pojkar och flickor i olika åldrar. Målet är att fler ska aktivera 
sig längre upp i åldrarna. Dialog och samverkan med hela 
föreningslivet ska värnas och utvecklas. Kulturen och idrotten 
är områden som är viktiga att ta tillvara och det finns en lång 
tradition av föreningsliv både inom kultur och idrott. 
 Kommunen ska stötta de ideella krafterna genom samverkan 
och skapa tillgång till mötesplatser, idrottsanläggningar, 
 platser i naturen som uppmuntrar till spontanlek och spontan-
idrott samt till konst- och kulturupplevelser. Kultur stärker 
sinnen och kreativiteten hos både barn och äldre. Kommunen 
erbjuder kulturupplevelser för barn och ungdomar i genom 
kulturgarantin. Biblioteken är en mötesplats för alla. Det är en 
plats som uppmuntrar till kreativitet, läslust och nyfikenhet 
och är en del av det livslånga lärandet. Vellinge kommun ska 
tillsammans med ungdomsrådet göra en översyn av ungdoms-
verksamheten för att erbjuda en modern och meningsfull fritid 
som är anpassad efter barn och ungas behov.
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”Bästa möjliga livskvalitet – för dig!” 
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