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Den demografiska utvecklingen natio
nellt och i Vellinge visar att vi blir fler 
som kommer att behöva välfärdstjänster 
i framtiden. Samtidigt blir vi färre som 
är i arbetsför ålder, vilket gör att färre 
kommer att kunna arbeta i välfärden 
och att skatteintäkterna minskar. Detta 
ställer krav på kommunerna. 

– Vellinge kommun ser möjligheter här, 
säger kommundirektör Charlotte Unos
son. Vi har idag en mycket bra skola och 
en god omsorg som vi vill bygga vidare 
på. Vi arbetar kontinuerligt med utveck
ling och förbättring och har en vana att 
arbeta med förändringsprocesser. För att 
möta framtiden börjar vi redan nu att ta 
aktiva steg för att även fortsättningsvis 
kunna leverera en trygg omsorg och en 
skola i toppklass. Det finns många spän
nande möjligheter att titta över såsom 
nya metoder, arbetssätt, kompetensväx
ling och ny teknik. 

I uppdraget ligger också att se över fram
tidens behov avseende såväl lärmiljöer 
som boendeformer för äldre. 

– Det ska bli spännande att ta fram en 
handlingsplan för en hållbar välfärd 
med sikte på 2030. Alla politiska partier 

Följ Vellinge i sociala medier: 

Facebook.com/Vellingekommun 

Vellingelive.solidtango.com 

Youtube.com/Vellingekommun

Instagram: Vellingekommun

Nu säkrar vi för framtiden

Vellinge kommun går med i nationellt
projekt kring hållbar utveckling

Vellinge kommuns politiker beslutade i höstas om uppdraget  
Framtidssäkrad välfärd i Vellinge kommun 2020-2030. 

är inbjudna att delta i arbetet som ska 
utmynna i en handlingsplan vid slutet 
av året och tjänstemännen är igång med 
arbetet, säger Charlotte Unosson. 

Vellinge är en av de 50 kommuner och 
regioner som inför 2020 har antagits i 
Svenska FN-förbundets och SKR:s (Sveri-
ges kommuner och regioner) gemensam-
ma projekt Glokala Sverige. Projektet går 
ut på att arbeta med Agenda 2030 och de 
globala målen för hållbar utveckling i hela 
Sverige.
– Vellinge kommun håller på att ta 
fram ett hållbarhetsprogram som ska 
genom syra hela kommunorganisationen. 
Programmet behövs för att vässa arbetet 
med hållbarhetsfrågor. Vi tror att vi kan 

få mycket värdefull input till arbetet med 
hållbarhetsprogrammet genom vårt delta-
gande i Glokala Sverige, säger Aida Zubic 
Prag, energi- och klimatstrateg på Vellinge 
kommun.

De senaste månaderna har varit  
omskakande och för tillfället råder  
stor oro och osäkerhet kring fram-
tiden. Situationen prövar oss alla och 
det är stora förändringar från dag till 
dag. Vi har att förhålla oss till det som 
händer, anpassa oss och laga efter 
läge. Det är viktigt att behålla lugnet, 
vara uthållig och vidta åtgärder utifrån 
rådande situation. 

Kommunen arbetar för att verksam-
heter, service och tjänster ska fungera 
på bästa sätt utifrån det läge vi befin-
ner oss i. Samtidigt behöver vi blicka 
framåt och i så stor utsträckning som 
möjligt upprätthålla det arbete som 
avser kommande och inplanerade 
aktiviteter, investeringar och utveck-
lingsarbete. Det senare är inte minst 
viktigt för att också blicka framåt och 
fortsätta tro på framtiden.  

Samtidigt måste vi vara medvetna 
om att det som sker kommer att 
påverka oss och framtiden och att 
det kan komma att bli nödvändigt att 
ompröva en del tidigare beslut och 
prioriteringar. Jag vet att det är många 
som har det oerhört tufft; enskilda in-
divider, föreningar och närings idkare. 
Ge inte upp – tillsammans ska vi klara 
det här. 

Jag vill tacka för det engagemang, den 
handlingskraft och den vilja som finns 
runt om i kommunen; en vilja att hjäl-
pas åt och att hitta nya lösningar för 
att anpassa sig efter de förändringar 
som sker. Tack!

Ta hand om er!

Carina Wutzler (M)  
Kommunstyrelsens ordförande

Redaktör och ansvarig utgivare:  
Jenny Reiman Ehle
jenny.reimanehle@vellinge.se
Tfn 040-42 50 00
 
Tidningen är tryckt på pappret 
Multi art silk
Repro och tryck: Exakta Print AB 

Nästa nummer kommer ut i juni.

Charlotte Unosson, kommundirektör
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Under dagen möter du många av kommu
nens verksamheter. Såväl tjänstemän som 
representanter för alla politiska nämnder 
kommer att finnas på plats. Ta tillfället i 
akt att få en inblick i våra olika verksam
heters uppdrag och arbete, och passa på att 
ställa frågor eller dela med dig av en idé. 

På Öppet hus träffar du verksamheter 
från alla kommunens avdelningar. Från 
utbildningsavdelningen finns Sunds
gymnasiets skolkök på plats. Omsorgs
avdelningen representeras av bland annat 
ungdomscentralen och etablerings
enheten. Och från samhällbyggnads
avdelningen träffar ni miljöenheten och 
vatten & avfallsenheten. Som vanligt 
har samhällsbyggnadsavdelningen också 
en utställning som ger dig en bild av 
vilka byggprojekt som är på gång runt 
om i kommunen. 

Besök oss i kommunhuset den 9 maj

Den 9 maj klockan 11-15 arran-
geras Öppet hus på kommun -
huset i Vellinge. Tidigare år har vi 
haft runt 400 besökare som sett 
sig om i kommunhuset, ställt 
frågor och kommit med idéer. 

Räddningstjänsten, Farligt avfallbilen 
och polis parkerar utanför kommun
huset och bjuder in till samtal tillsam
mans med trygghetsvärdarna. Naturum 
och Falsterbo Strandbad finns på plats 
med skaparverkstad för barnen, och 
Vellinge kommuns prisbelönta skol
kockar bjuder på en matbit. Passa också 

på att ta ett par steg över till Kultursko
lan som har Öppet hus samma dag. 

Ett detaljerat program kommer under 
april att publiceras på Vellinge.se.
Varmt välkommen!

Text: Jenny Reiman Ehle

Vad gäller och vem bestämmer? Det är några av frågorna som tas upp när Vellinge demensförening 
bjuder in till informationsträffen ”Att flytta till demensboende”. På plats för att berätta och svara på 
frågor finns juristen Pär Rahmström och bistånds handläggaren Erika Agnesved. Träffen arrangeras  
den 1 april klockan 18.00, på Omtankens hus (våning 5) i Höllviken, och det är fri entré. 

Att flytta till  demensboende
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Jacob Lindh och Rasmus Hjelm är två framgångsrika golfare 
på Sundsgymnasiet. Båda har fått stipendium i USA, Jacob 
på Larmar College i Beumont, Texas och Rasmus Hjelm på 
Colorado State university. Killarna är nöjda med utbildningen 
på Sundsgymnasiet som de menar har gett dem unika möjlig
heter att träna och tävla samtidigt som de är väl förberedda för 
fortsatta studier.

Per Johansson, ansvarig på golfgymnasiet menar att båda har 
goda förutsättningar att lyckas på college och att nå sitt mål  
– att spela på PGAtouren.

College i USA nästa för två  
framgångsrika studenter på 
Sunds gymnasiets golfi nriktning



Alla vuxna kommuninvånare har rätt 
att vända sig till kommunens studie
vägledare (SYV) med frågor och fun
deringar runt skola, utbildning och 
arbets marknad. Men det är inte alla som 
känner till att hjälpen finns. 

– Genom vårt digitala lärcenter hoppas 
vi på att synliggöra vuxenutbildningen 
och göra den ännu mer tillgänglig för 
alla våra medborgare oavsett om du 
studerar på heltid, är föräldraledig eller 
inte kan komma ifrån jobb men ändå 
behöver få hjälp med dina studier, säger 

Emelie Clemedsson, biträdande rektor 
på Vellinge lärcenter. 

Du väljer själv om du vill boka ett fysiskt 
möte på plats på Vellinge lärcenter eller 

om du vill ha mötet via video. Video
möten fungerar både på mobiltelefon, så 
länge telefonen har en kamerafunktion, 
och dator och ingenting spelas in eller 
lagras. För den som i stället vill mötas på 
plats så finns nya särskilda ”möteskuber”, 
mötesrum med plats för upp till fyra per
soner, likadana i Vellinge och Trelleborg.

Utöver SYV så kommer lärcentret även 
att användas för handledning. Lärare på 
komvux erbjuder redan idag handled
ning till elever utanför lektionstid, men 
även detta är något som inte utnyttjas till 
fullo. Nu kan eleverna själva boka en tid 
för avstämning eller för att ställa frågor 
om sin kurs. 

Det digitala lärcentret har tagits fram 
gemensamt av Vellinge och Trelleborgs 
kommun och finansierats av statsbidrag.

Text och bild: Elin Falkenström 

Vill du prata utbildning och kar-
riär med studievägledare? Eller 
går du på vuxenutbildningen 
och vill boka handledning med 
din lärare? Nu kan du snabbt 
och enkelt boka tid själv på det 
nya digitala lärcenter som tagits 
fram av Vellinge och Trelleborgs 
kommun.

För den som vill boka ett fysiskt möte finns möteskuber, både i Vellinge och Trelleborg som går 
att boka direkt via e-tjänsten.

Du hittar lärcentret på Vellinge.se 
där du gör din bokning efter att 
ha identifierat dig med BankID.  

Nytt digitalt lärcenter gör det enklare  
att få studievägledning och lärarstöd
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Sedan flera år tillbaka rankas 
Vellinge kommuns företagskli-
mat som ett av de bästa i landet 
och satsningen på näringslivsut-
veckling fortsätter. 

Ett gott företagsklimat är viktigt för alla 
invånare i kommunen. När företag får 
förutsättningar att växa, kan de anställa 
fler, vilket ger ökade skatteintäkter som i 
sin tur innebär mer resurser till välfär
den.  

–Vi vill underlätta för företag att etablera 
sig och växa här, säger Annica Carlstedt, 
näringslivs & turismchef i Vellinge 
kommun. Vi arbetar för att ständigt 
förbättra servicen till kommunens 
företagare och försöker samordna vårt 
arbete utifrån företagarnas behov. Vår 
ambition är att företagarnas kontakter 
med kommunen ska vara så enkla och 
smidiga som möjligt. Det gäller både in
formation, rådgivning och myndighets
utövning. Vi ska göra det lätt för företa
gen att göra rätt. 

Ett gott företagsklimat är viktigt för alla

Det är viktigt med en nära dialog 
mellan kommunen och näringslivet. 
Näringslivsenheten gör regelbundna 
företagsbesök för att få inblick i företa
garnas villkor och arrangerar exempelvis 

näringslivsfrukostar, nyföretagarträffar, 
och branschspecifika träffar för t.ex. 
fastighetsbolag och besöksnäringen.  
Läs gärna mer på Vellinge.se under fliken 
”företagare”!

Näringslivsfrukosten 24 februari.
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Skräpplockardagarna är en rikstäckande 
kampanj som arrangeras av Håll Sve
rige Rent. Förra året rankades Vellinge 
som femte bästa kommun i landet, och 
skolungdomarna är de som är bäst på att 
engagera sig. I år ska skolklasser anmäla 
sig direkt på Håll Sverige Rents hemsida. 

Du som kommuninvånare kan också 
göra en insats genom att lägga ditt plock
ade skräp vid kommunens soptunnor. 
Tänk på att plocka i en påse som är väl 
försluten så att inte skräpet blåser iväg. 
Vägföreningar kan få fyllda säckar 
hämtade av kommun på överenskommen 
plats. 

Håll utkik på Vellinge.se efter mer 
information.

Gör en insats under årets skräpplockardagar!
Förra året kom Vellinge på femteplats som Håll Sverige Rent-kommun. Den 8-26 april 
är det dags för årets skräpplockardagar, och vi hoppas på stort deltagande även i år!  
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– Programmet kommer att fungera som ett underlag till kom
mande budgetprocesser, säger Lisa Dieckhoff, planarkitekt på 
Vellinge kommun och den som varit projektledare för pro
grammet. 

Bybornas synpunkter viktiga i Västra Ingelstads nya bymiljö    program 
Nyligen antog kommunen ett bymiljöprogram för 
Västra Ingelstad. I programmet har sju prioritera-
de platser och stråk identifierats i syfte att stärka 
byns offentliga rum. 

Att samla in tankar och synpunkter från de boende i Västra 
Ingel stad har varit viktigt i framtagandet av bymiljöprogrammet. 

– Vi satte ihop en referensgrupp bestående av boende i byn 
med blandade åldrar. Deras input har varit väldigt värdefull. 
Förra våren hade vi också en workshop i Västra Ingelstad dit 
samtliga bybor var välkomna att delta. Kommunen har också 
besökt skolan i byn för att få in barnens perspektiv. Alla 
synpunkter vi fått in från de här olika tillfällena har legat till 
grund för bymiljöprogrammet, säger Lisa Dieckhoff. 

38 nya bostäder i blandade former ska byggas  
i Västra Ingelstad. I januari blev det klart att  
Cormac Förvaltnings AB blir de som får köpa 
kommunens mark och bygga de nya bostäderna. 

Under de senaste åren har Vellinge kommun sett en ökad 
efterfrågan på bostäder i Västra Ingelstad. Därför påbörjades 
för några år sedan planeringen av ett nytt bostadsområde som 
fick namnet Månstorps Trädgårdar. Projektet delades in i flera 
etapper i anslutning till Månstorps ängar. Den första etappen, 
söder om Månstorps ängar, står redan färdig med ett 70tal nya 
lägenheter och fyra nya villor. I höstas utlyste kommunen en så 
kallad markanvisningstävling för denna etapp. 

Tävlingskriterierna var att exploatören skulle ta fram ett 
förslag på ett lantligt och grönt bostadsområde med rad och 

Nya bostäder ska byggas i Västra Ingelstad
kedjehus samt flerbostadshus. Nio anbud kom in och det vin
nande bidraget stod alltså Cormac Fastighetsförvaltning AB 
för. 

Ett utdrag ur motiveringen: 
” Förslaget har på ett omsorgsfullt sätt fångat den gamla skån-
ska byns karaktär och bykänsla med dagens formspråk. Bygg-
naderna är utformade med hög arkitektonisk kvalité med ett 
varierat och småskaligt intryck. De vackert gestaltade utemiljö-
erna bidrar att stärka bykänslan i förslaget”

– Sveriges mest centrala landsbygd växer hållbart. Västra 
Ingelstad uppskattas för sin småskalighet och för sin unika 
bykänsla. Fler bostäder efterfrågas och det kan nu bli verklig
het. Jag är övertygad om att det blir ett attraktivt boende, 
säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande. 
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I Klicket kan man skicka säkra 
och krypterade meddelanden 
samt boka in möten med sin 
socialsekreterare. Videomöten 
och meddelanden som skickas 
genom appen är därmed säkrare 
än sms eller videosamtal genom 
enbart telefonen. Appen ska 
finnas nedladdningsbar för både 
Android och IOStelefoner i 
februari 2020. 
Förhoppningen är att barn och 
unga med hjälp av Klicket ska känna större delaktighet 
och transparens i handläggningen av sina ärenden på 
socialtjänsten, och att socialsekreterarna ska se det som 
ett bra verktyg att arbeta med.

Bakgrunden till lanseringen av Klicket är Vellinge kom
muns deltagande i Sveriges Kommuner och Regioners 
satsning Innovationsguiden. Innovationsguiden är ett 
metodverktyg som syftar till att inom offentlig sektor 
utveckla lösningar på ett mer innovativt sätt än tidigare.

Arbetet resulterade i projektet Klicket som syftar till att 
ta fram en digital plattform som förbättrar för verksam
het, utförare och användare men samtidigt möter de 
ungas behov. 

Arbetet har sedan dess fortgått för att säkerställa att 
lansering av en produkt som möter de höga krav som 
är ställda på säkerhet och sekretess men samtidigt blir 
användarvänlig. Klicket som projekt kommer att fortgå 
under hela 2020. Appen kommer under denna tid att 
betraktas som en pilotversion för att se om den möter 
både barn och ungas samt verksamhetens behov. 

Under 2020 kommer det vidare arbetet att bestå av 
effektmätning och utvärdering för att se vad införandet 
av appen faktiskt har resulterat i och om det nått önskat 
resultat. 

Text: Julia Blomdahl

Klicket underlättar 
din kontakt med  
socialtjänsten
För att förenkla och förbättra kommunika-
tionen mellan socialsekreterare och barn 
och unga som är i kontakt med social-
tjänsten lanseras nu appen Klicket som du 
kan ladda ner till din smartphone.

Bybornas synpunkter viktiga i Västra Ingelstads nya bymiljö    program 
En insats har redan genomförts som delvis legat inom ramen för 
programmet. Ett utegym färdigställdes i Västra Ingelstad i de
cember och placeringen bestämdes med hjälp av dialogerna med 
byborna. Men fler satsningar kommer göras framöver, bland 
annat på skolvägar, gröningen vid stationen, stationsparken och 
Gessiestråket. Du kan läsa om samtliga sju prioriterade områ
den och bymiljöprogrammet i sin helhet på Vellinge.se

Text: Stefan Danielson

Anna Möller, samhällsbyggnadschef på Vellinge kommun 
som är en av de som suttit med i juryn för markanvisnings
tävlingen tillägger:
– Vi tycker att det är jätteroligt att Västra Ingelstad är en så 
attraktiv ort att bosätta sig i. Det är viktigt att formspråket 
på bostäderna passar in i byns karaktär. Bostäderna ska inte 
kännas som att de sticker ut, utan de ska vara en del av byn. 
Bykänslan är viktig att värna om, säger Anna Möller. 
Nästa steg är att kommunen tecknar ett markanvisnings
avtal med exploatören. Beslut om markförsäljning ska tas 
i kommunfullmäktige och om det går igenom räknar man 
med att byggtiden kommer att ligga på mellan 1824 måna
der. 

Text: Stefan Danielson

Allt fler vill bo i Västra Ingelstad. Nu produceras 38 nya bostäder med 
vackert gestaltade utemiljöer. Bild: Cormac Förvaltnings AB



6 april
1115:30 Skapa en Påsktavla.
11:1511:55 Vårteckenvandring.
1315 Plankton IRL.

7 april
1115:30 Skapa en Påsktavla.
11:1511:55 Vårteckenvandring.

1315 Plankton IRL.

8 april
1113 och 1415:30  Spräckliga ägg.
11:1511:55 Vårteckenvandring.
1315 Plankton IRL.

9 april
1113 och 1415:30  Spräckliga ägg.
11:1511:45 Ägg i naturen.

På gång på Falsterbo Strandbad

10 april
1113 och 1415:30 Vi kickar igång våren.
11:1511:45 Ägg i naturen.

11 april
1113 och 1415:30 Fejkade Fabergéägg.
11:1511:45 Ägg i naturen.
1414:40 Vårteckenvandring.

12 april
1113 och 1415:30 Påsktrasor.
11:1511:45 Ägg i naturen.
1414:40 Vårteckenvandring.

13 april
1113 och 1415:30 Påsktrasor.

17 april
10:3011 Bebisvisning naturum.

25 april
1215 Handkraft. En modern syjunta.

26 april
1414:45 Vandring inför ”Vårkollen”
Visning Johan Röing.

29 april
1820:30 Kalligrafi.

Läs mer: www.falsterbostrandbad.se
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Vellinge kommun
POST 235 81 Vellinge

BESÖK Norrevångsgatan 3
TELEFON 040-42 50 00

Vellinge kommun
POST 235 81 Vellinge

BESÖK Norrevångsgatan 3
TELEFON 040-42 50 00

Ett godmanskap är ett uppdrag som går 
ut på att tillvarata en persons juridiska 
och ekonomiska rättigheter. Det kan till 
exempel vara att betala räkningar, an
söka om bidrag eller se till att beviljade 
insatser fungerar.  
Frågan om god man uppstår ofta när 
en person själv inte klarar att sköta sina 
ekonomiska angelägenheter eller förval
ta sina tillgångar. Det kan gälla dementa 
och ålderssvaga personer, psykiskt sjuka, 
funktionshindrade med flera.
Det behövs fler som vill göra en insats 
som god man. Uppdraget har en ideell 

Vill du bli god man?
Som god man gör du en viktig insats för både den medmänniska du företräder och för samhället.  
Målet med ditt uppdrag är att skapa en så god livskvalitet som möjligt för din huvudman. Ofta är denna 
hjälp helt avgörande för personen i fråga eftersom den bidrar till stabilitet och trygghet i tillvaron.

karaktär men som god man har du rätt 
till ett skäligt arvode samt ersättning för 
kostnader för exempelvis resor. Enligt 
lagen ska en god man vara ”rättrådig, 
erfaren och i övrigt lämplig”. Du bör 
vara intresserad av att vilja hjälpa andra 
samt ha en människosyn som bygger på 
alla människors lika värde.
Överförmyndaren rekryterar gode män, 
har tillsyn över uppdragen och erbju
der både grundutbildning och löpande 
fortbildningar. Anmäl intresse som 
god man via etjänsten på Vellinge.se/
omsorgstod

Överförmyndarexpeditionen finns i Vel
linge kommunhus. 
Mottagning tisdagar kl. 13.3016.00
Telefontid måndag samt onsdagfredag 
kl. 13.0014.30.


