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1. L ANTBRUK OCH LIVSMEDEL 

  DEN HÅLLBARA MATPRODUKTIONEN

EFFEKTMÅL
Kommunen eftersträvar en ökning av andelen närproducerad mat och ekologiskt odlad  jordbruksmark.

Kommunens verksamheter inom skola,  omsorg och sjukvård är arenor för ett medvetet arbete med hållbar och 
närproducerad mat och  dryck.

Kommunen främjar innovation, diversifiering, förädling och kompetensutveckling genom samverkan med aktörer inom 
lantbruket och näringslivet på landsbygden. 

2. T ILLGÄNGLIGHET, SERVICE OCH KOMMUNIKATIONER

    DEN ATTRAKTIVA LIVSMILJÖN

AKTIVITET ANSVAR GENOMFÖRANDE

Kommunen ska bevaka kompetensut-
vecklingsbehovet 
inom förädlingsindustrin.

Kommunstyrelsen 2018-2028

Kommunen ska utreda och söka bidrag 
för hur man genom fysiska eller virtuella 
mötesplatser kan skapa en plattform för 
samverkan mellan den storskaliga livs-
medelsindustrin, mindre lantbrukare och 
andra aktörer på landsbygden. 

Kommunstyrelsen 2019

Kommunen ska tillsammans med aka-
demin kartlägga innovativa lösningar för 
lantbruket/gröna näringar (fiskodling i 
övergivna lador/vertikal odling av kryddor 
osv.). Andra och innovativa samarbeten 
kan med fördel ses över.

Kommunstyrelsen 2020

Tillsammans med LRF ska kommunen 
arbeta med Bonden i skolan för att in-
formera och utbilda barn och unga om 
lantbruk, mat och livsmedelsindustrin 
http://www.bondeniskolan.se/ 

Bildningsnämnden, 
LRF (finns lantbru-
kare som gärna vill 
starta)

2019 (starta med 1 skola, 
sedan utveckla)

Kommunen ska underlätta för unga och 
nya svenskar att starta företag på lands-
bygden i Trelleborg. Exempelvis inom 
jordbruk, trädgård eller annan verksam-
het.

Kommunstyrelsen, 
Arbetsmark-
nadsnämnden

2018-2028

EFFEKTMÅL
Kommunen marknadsför landsbygden som bostadsort med möjlighet till ett tryggt och flexibelt boende under hela livet.

Kommunen arbetar med plika aktörer för att stärka och utveckla kommersiell service i orterna och byarna i kommunen.

Kommunen tar ansvar för en ökad bredbandstäckning på landsbygden genom stöd och samverkan med idéburen sektor.

Kommunen utvecklar infrastruktur för landsbygden att fungera fossilfritt.

AKTIVITET ANSVAR GENOMFÖRANDE

Kommunen ska identifiera och utveck-
la möjligheterna med unika värden och 
konkurrenskraftiga livsmiljöer. Exempelvis 
barnomsorg i naturen, ekoby, kreativa 
mötesplatser med utgångpunkt i Trelle-
borgs historia (vikingar, dösar).

Kommunstyrelsen 2018-2028

Kommunen ska föra dialog med externa 
aktörer för att bygga ut infrastruktur för 
fossilfria drivmedel. Exempelvis elvägar 
som laddar bilbatterier eller sätt upp 
laddstationer.

Kommunstyrelsen, 
Tekniska nämnden,
TEFAB, TREAB

2018-2028

Kommunen ska kartlägga möjligheter till 
utveckling av servicepunkter på landsby-
gden. 

Kommunstyrelsen 2019

Kommunen utvecklar närtrafiken tillsam-
mans med boende, ideburen sektor och 
Skånetrafiken

Kommunstyrelsen 
samverkan med 
Skånetrafiken.

2019-2028
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3. R EKREATION, FÖRENINGSLIV OCH DELAKTIGHET

   DEN AKTIVA FRITIDEN

4. K ULTURARV OCH KULTURMILJÖER

   DET STOLTA ARVET

EFFEKTMÅL
Kommunen synliggör föreningslivet.

Kommunen stimulerar aktörer på landsbygden att ta initiativ till nya kultur- och fritidsaktiviteter.

Kommunen utvecklar en modell för dialog med ungdomar.

Kommunen ska genomföra insatser för förbättrade möjligheter till närrekration

AKTIVITET ANSVAR GENOMFÖRANDE

Kommunen etablerar ett landsbygdsråd Kommunstyrelsen 2019

Kommunen initierar arbetet med dialog-
möten

Kommunstyrelsen 2019

Kommunen ska arbeta för att fler fören-
ingar på landsbygden ansluter sig till 
Trelleborg Tillsammans

Kulturnämnden, Frit-
idsnämnden

2018-2028

Inventering av lekplatser ska göras och 
därefter tillgänglighetsanpassas efter en 
hierarkisk ordning

Tekniska nämnden 2018-2028

Kommunen ska utreda var genera-
tionsöverskridande mötesplatser finns och 
kan utvecklas på landsbygden

Kommunstyrelsen, 
Kulturnämnden, Frit-
idsnämnden

2019

Kommunen genomföra dialogtillfällen med 
syfte att få fram ungdomars syn på lands-
bygden och framtiden

Kommunstyrelsen 2019

EFFEKTMÅL
Fler gröna stråk och gröna korridorer för rekreation och bevarande av natur- och kulturvärden utvecklas i samverkan med 
civilsamhället med Tullstorpsåprojektet som modell.

Kommunen ger årliga stöd åt evenemang och kulturupplevelser som skapar mervärde för landsbygden och integrerar 
orts/områdesbefolkning med nyinflyttade.

AKTIVITET ANSVAR GENOMFÖRANDE

Kommunen bör stötta lokala landsbygd-
saktörers engagemang och projekt så 
att lokal kulturhistoria så att kunskap om 
orterna lever kvar. Fördelaktigt görs detta 
i samverkan med hembygdsförening eller 
byalag som således kan stärka lokala 
mötesplatser och öka integrationen mel-
lan invånare i orter och byar på landsbyg-
den. 

Kommunstyrelsen, 
Kulturnämnden

2019

Kommunen ska utveckla digitala lösningar 
för att lyfta kulturarvet och de kulturmiljöer 
som finns. (Kulturupplevelser på distans)

Kommunstyrelsen, 
Kulturnämnden

2019

Kommunen ska utveckla fler projekt kring 
åarna i kommunen, enligt Tullstorpsåpro-
jektet. Detta ska ske i nära samverkan 
med lokala aktörer.

Kommunstyrelsen 2018-2028

Kommunen ska utreda var genera-
tionsöverskridande mötesplatser finns och 
kan utvecklas på landsbygden

Kommunstyrelsen, 
Kulturnämnden, Frit-
idsnämnden

2019
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5. N ÄRINGSLIV OCH TURISM 

   DET DYNAMISKA NÄRINGSLIVET

EFFEKTMÅL
Kommunen underlättar för alla företagare på landsbygden genom att bygga nätverk och kluster för samverkan, virtuella 
såväl som fysiska.

Kommunen tar tillvara på innovationer och underlättar för näringslivet på landsbygden genom riktade insatser inom 
tematiska områden.

Kommunen ökar kunskapen om hästnäringens betydelse i kommunen samt främjar företagandet inom näringen.

AKTIVITET ANSVAR GENOMFÖRANDE

Kommunen ska initiera samverkan mellan 
olika företagsnätverk (Viqtoria för kvin-
nor, Nätverk för företagare med utländsk 
bakgrund som startat 2017 inom Open 
Skåne, TFF:s företagsnätverk)

Kommunstyrelsen, 
Visit Trelleborg AB

2019

Kommunen ska initiera nya före-
tagsnätverk, både branschvis och baserat 
på geografi och arrangera företagsträffar 
på landsbygden.

Kommunstyrelsen 2019

Kommunen ska genomföra insatser för 
att främja entreprenörskap och utveckling 
av små och medelstora företag inom alla 
branscher på landsbygden

Kommunstyrelsen 2018-2028

Kommunen ska stödja lokal idéutveckling 
och verka för att utveckla kunskap om och 
arbete med  innovationsupphandlingar.

Kommunstyrelsen 2018-2028
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