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SF - valgprogram 2021  
 

Se Fremtiden i Øjnene 

 

 Resultater som SF bl.a. har opnået eller står bagved, i byrådsperioden 2018 til 2021Bedre 

dialog mellem jobcenter og borgere ved at gøre kontakten til borgerne mere personlig, og arbejde 

mere med forventningsafstemning, ved at gøre kontakten til borgerne mere personlig og arbejde 

mere med forventningsafstemning 

 Midler til biodiversitet 

 Penge til rusmiddelcenteret 

 Fokus på lav arbejdsløshed ved at have formandsposten for området – 2,7 % ledighed august 2021 

 Fokus på unge og erhvervsuddannelse - stigning fra 17 % til 22 % som vælger erhvervsuddannelse 

på en årgang. 

 Almene boliger i samarbejde med boligforeninger 

 Flere cykelstier – både trafikale og rekreative 

 Midler til skovrejsning for at sikre klima og grundvand bedre 

 Elbilsladestandere i Middelfart  

 Skolerenoveringer for 30 mio. kr. pr. år 

 Midler til minimumsnormering – ud over midler fra staten (1,75 mio. i 2021 og 1,3 mio. i 2020) 

 Fokus på mindre bureaukrati  

 Ældreområdet har fået mere rengøring 

 

 

 

Skoleområdet  

Prioritering af folkeskolen er vigtig for SF. Vi ønsker i SF at se fremtiden i øjnene, og det gør vi ved at 

forbedre folkeskolen. Vi vil have flere midler og ressourcer tildelt folkeskolerne, så miljøet for læring bliver 

bedre, og lærerne kan få mulighed for at øge trivslen og forbedre undervisningen blandt børnene. Trivsel er 

et nøgleord i folkeskolerne, og er bevist at være en forudsætning for god undervisning. Derfor mener vi i SF, 

at folkeskolerne skal slippes fri og kombinere trivsel og læring i undervisningen, samt fokusere på de gode 

venskaber og den vigtige læring, i stedet for tests og karakterer. Dette skal bl.a. ske ved nultolerance af 

diskrimination og øget fokus på respekt og ansvar. Skolerne skal desuden have mulighed for frihed til at 

prioritere kultur og natur, frem for karakterer og tests. I SF tror vi nemlig på, at mødet med kulturen og 

naturen gør dem i stand til at udvikle sig og værdsætte det fællesskab og de værdier, de er en del af.  

 Derudover skal det være muligt for folkeskolerne at vurdere, om den enkelte elev har brug for specielle 

tilbud, og disse skal stilles til rådighed med vejledning og hjælp.  
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Det kræver bedre dialog mellem byrådet og skolebestyrelser, samt flere midler og ressourcer til skolerne.  

Desuden ønsker vi I SF, at seksualundervisningen i fremtiden have større fokus på LGBTQ+, kønsidentitet, 

kropsmangfoldighed, seksuel orientering samt norm kritik. 

På denne måde, vil SF se fremtiden i øjnene.  

 

SF arbejder for:  

 Tilføjelser i byrådets “Fra Middelfartbarn til Verdensborger” i form af øget fokus på trivsel, natur og 

kultur 

o Trivsel bl.a. ved indførsel af “respekt og ansvar” på skoleskemaer 

o Natur og kultur gennem udflugter og inkludering af natur og kultur i undervisningen 

 Flere ressourcer til 2 voksne i undervisningen 

 Maksimalt 24 i hver klasse 

 Øget indsats på børn med specielle behov fx. tosprogede eller andre socialt eller fagligt udfordrede 

 Flere ressourcer til forbedring af skolemiljøer, inkl. indeklima, renovering og optimering 

 Bedre motivation gennem bedre og varieret information om videreuddannelser  

 Madordning på alle skoler 

 Udbredelse for kortere skoledage  

 En stærkere dialog mellem eleverne, forældrene, ansatte og politikerne 

 Forbedring af arbejdsmiljøet for alle ansatte på skolerne gennem årlige arbejdsmiljøundersøgelser i 

samarbejde med tillidsrepræsentanter og arbejdesmiljørepræsentanter 

 Normkritisk seksualundervisning. 

 Kønsneutrale toiletter på alle folkeskoler i Middelfart Kommune. 

 Kommunal videreuddannelse inden for seksualundervisning.  
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Miljø og klima  

SF ønsker at sætte miljø og klima højt på dagsordenen. Og efter den nyeste IPCC rapport fra FNs klimapanel 

ved vi, at det ikke kan gå for langsomt, til at få vores CO2 udslip til at gå i netto-nul. Vi kæmper for at gå i 

netto-nul med vores CO2 udslip - også før 2050, som er byrådets nuværende mål. Det vil vi gøre ved bl.a. 

CO2 neutral opvarmning, bedre energimærkninger og flere CO2 neutrale transportmuligheder.  

Vi kæmper for en 100% giftfri kommune. Dette er lykkedes i flere andre danske kommune, og derfor skal 

Middelfart selvfølgelig følge trop. Dette skal gøres ved alternativer til sprøjtegift og pesticider, samt 

opfordring og hjælp fra kommunen til private om, hvordan borgernes egne haver bliver giftfrie.  

Derudover ønsker vi i SF at øge biodiversiteten, passe på grundvandet samt værne om den natur vi har, bl.a. 

ved en træpolitik, der både genopretter og bevarer træer. 

 

SF arbejder for: 

 CO2 netto-nul i 2030 

 100% omstilling til vedvarende energi 

 Midler til cirkulær økonomi, øget genanvendelse og deleøkonomi 

 Flere ladestandere og elbiler i kommunens bilpark 

 Fjernvarme skal omstilles til vedvarende energikilder, i stedet for biomasse, da dette udleder CO2, 

og SF ønsker CO2 neutral opvarmning.  

 Et tæt samarbejde med landbruget om den grønne omstilling og netto-nul mål.  

 Flere økologiske landbrug gennem partnerskabsaftaler 

 Nedbringelse af energiforbruget ved oplysning og uddannelse 

 Indførelse af  “Grøn-omstilling-hotline”, som borgere kan kontakte for inspiration og hjælp til at 

blive klimavenlige.  

 Indførelse af træpolitik med det formål at sikre nuværende og nye træer i kommunen 

 100% giftfri kommune 

 Tiltag der fremmer biodiversiteten - fx. vandhuller. 

 Tæt samarbejde mellem politikere og frivillige borgere og organisationer, der kæmper for en 

miljøvenlig kommune.  

 Flere vindmølleområder og solceller på offentlige arealer  

 I offentlige bygninger og nybyggerier skal energimærkning optimeres  

 Værne om Lillebælts dyre- og planteliv - herunder lægge pres på nabokommunerne om ikke at smide 

affald fra fx. havneudgravningerne (Kolding) på klappelaggene ved Trælle Næs 
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 Fritlægge offentlige arealer til vild natur og vilde blomster. 

 En fond til støtte af borgerdrevne initiativer der styrker biodiversiteten  

 Kigge på kommunens rensningsanlæg - er de tidssvarende. 

 Separering af spildevand og regnvand i hele kommunen - herunder kigge på rensningsanlæggenes 

effektivitet a la Assens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bløde trafikanter  

Der er god grund til at være bekymret for at cykle uden cykelsti. Når der anlægges cykelstier langs veje i 

åbent land, halveres antallet af cykel - og knallertulykker, mens ulykker, hvor fodgængere er involveret 

bliver reduceret med en tredjedel, skriver vejdirektoratet i en rapport fra 2016 

De gode argumenter for at sikre bedre cykelveje står i kø. 

Flere cykelstier vil få flere til at tage cyklen. Det har stor gevinst hvad angår klimaet, men er også vigtigt i 

forhold til trængsel på vejene, støjforurening, luftforurening, folkesundhed og meget mere. 

Særligt børn og unge vil få større frihed til at leve deres eget liv og komme rundt til venner og 

fritidsaktiviteter uden at være afhængig af forældretransport. 

Med elcyklens fremkomst er det blevet et mere attraktivt transportmiddel for dem, der skal lidt længere, også 

turister 

 

SF arbejder for: 

 Sikre skoleveje i hele kommunen 

 Øget fokus på cykelundervisning fra en tidlig alder 

 Flere sammenhængende cykelstier imellem de mindre byer 

 Udarbejdelse af et interaktivt kort over kommunens cykelstier 

 Flere elcykler i alle daginstitutioner som kan medbringe op til 5 børn  

 Cykelstier skal kombineres med sikre overgange 
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 Nedsætte hastigheden i alle Byzoner i kommunen til 40 km 

 Etablering af cykel-service-stationer ved Middelfart kommunes knudepunkter, hvor man kan få 

fikset sin cykel 

 

 

 

Bolig - og bosætningspolitik  

SF arbejder for, at der skal være et bredt udbud af grunde, ejerboliger, andelsboliger, seniorbofællesskaber, 

kollektiver, ungdomsboliger og billige boliger overalt i kommunen. Vi ønsker også, at fremme fællesskaber 

igennem bolig og bosætning politikken overalt i kommunen. 

 

SF arbejder for: 

 Boliger  med havudsigt og attraktiv placering skal også være for folk i lejebolig  

 Der skal stor fokus på etablering af mange flere og billigere ungdomsboliger - ungdomsboligerne 

skal være til at betale for de unge 

 Fokus på etablering af generationsfællesskaber og bæredygtige fællesskaber som fx. projektet ved 

Skrillinge og Grobund i Brenderup 

 Stuelejligheder skal i stor udstrækning forbeholdes ældre mennesker 

 Velfungerende biotoper skal ikke vige for spekulativt byggeri 

 Der skal sikres grønne korridorer i alle nybyggede kvarterer 

 Krav om at en vis del af nybyggeri opføres i CO2 neutrale materialer som fx træ 

 Krav om at nybyggeri opnår højst mulig certificerings grad 

 Tilgængelighed skal sikres i alle byggesager 

 

 

 

 

 

 

 

Socialpolitik 

SF vil arbejde for mere lighed, mere retfærdighed, medmenneskelighed og flere fællesskaber. Vi har set en 

mangel på investering i vores udsatte borgere og på forebyggelsesområdet. Vi har set en stigning i uligheden 

– også i Middelfart kommune, hvor de rige bliver rigere. Vi arbejder for at sikre menneskelighed og give alle 

borgere friheden til at indgå i fællesskaber og få mest muligt ud af livet. Vi får kun stærkere lokalsamfund, 

hvis vi sammen får flest mulige borgere ud af sociale problemer. 
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 SF vil arbejde for tidlig indsats og forebyggelse på alle områder. Det sparer mange menneskelige ressourcer 

og økonomiske ressourcer i sidste ende. Jo, tidligere vi er opmærksom på problemer med børn/unge, jo før 

kan vi sætte ind med forskellige hjælpeforanstaltninger og derved undgå, fordyrende tiltag senere i livet. Det 

betyder at sundhedsplejen skal udbygges til at være mere opsøgende, støttende og vejledende. 

Vi vil fremme fællesskab igennem væresteder og aktiviteter, for at undgå isolation, ensomhed og social 

ulighed. Dette opnås ved at stille lokaler til rådighed og oprette selvhjælpsgrupper. Det frivillige arbejde skal 

støttes, så vi får endnu flere med i fællesskabet. Det kan både være frivillige organisationer, frivillige 

mentorordninger eller foreningsarbejdet, som vil supplere den kommunale indsats på området. Alle borgere 

skal have et så meningsfyldt liv som muligt. Samtidig arbejder vi for, at flere får en tilknytning til 

arbejdsmarkedet – et arbejdsmarked, der er rummeligt. Ikke fordi det skal kunne betale sig, men fordi vi 

ønsker, at vores borgere har det godt. Ingen skal opleve sig parkeret på en varig ydelse mod deres vilje. Alle 

skal have tilbud, der kan hjælpe dem til et arbejdsliv. 

Vi vil også arbejde for, at mennesker med handicap skal kunne leve et godt og aktivt liv med samme 

muligheder som borgere uden funktionsnedsættelse. Samtidig vil vi styrke indsatsen mod psykiske 

udfordringer og bakke mennesker op, som har psykiske problemer. 

Vi skal inddrage personer med sociale, fysiske eller psykiske problemer og sætte ind med forebyggende 

tiltag. Vi ønsker væresteder som skal være tilgængelige for alle, med åbningstider der tilgodeser de 

forskellige gruppers behov. 

SF arbejder for:  

 En forebyggende og tidlig indsats, der bryder den negative sociale arv. 

 At sundhedsplejen skal styrkes og være endnu mere opsøgende. 

 At udvikle udslusningsboliger til unge efter misbrug, så de bliver netværks- og udslusningsboliger. 

 At tilføre midler til rusmiddelcentret og oprette mentorordninger, så unge kommer ud af misbrug og 

kriminalitet. 

 Lokalpsykiatrien og kommunale tilbud skal have en tæt sammenkobling, så borgere under og efter 

behandling kan supplere hverdagens fællesskaber med job eller uddannelse. 

 Spredning af gode sociale tilbud i hele kommunen – ingen skal være ensomme eller mærke en social 

ulighed. 

 At styrke unge psykologfunktionen i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og et godt 

udbygget SSP-samarbejde med tilknyttede socialrådgivere til alle daginstitutioner og skoler. 

 At styrke overgangen fra ung til voksen for unge, som har brug for hjælp. Brugen af efterværn til 

udsatte unge, når de er fyldt 18 år, er en vigtig støttende foranstaltning. Det er vigtigt, at de unge får 

den nødvendige støtte, og at gode initiativer understøtter en god overgang videre i tilværelsen i form 

af en ungdomsuddannelse, job og bolig. Det er vigtigt, at de unge ikke tabes på gulvet og de sikres 

en god voksenkontakt. 

 Sikre at multihuset (dagtilbud for voksne med psykiske lidelser) får bedre åbningstider og 

weekendåbent.  

 Støtte til frivilligt arbejde med socialt udsatte. 

 Etablering af flere kommunale fleksjobs til udsatte borgere og arbejde med, at ingen falder for 

kontanthjælpsreglerne om 225 timers beskæftigelse. 
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 Inddragelse af borgerne i egne indsatser for at fremme ejerskabet til egne fremtidsplaner. 

 Borgeren møder, som udgangspunkt, højst to sagsbehandler i mødet med kommunen. 

 

 

 

 

 

 

Sundhedspolitik 

SF’s politik bygger på det brede sundhedsbegreb, hvor vi fokuserer på både fysisk og psykisk sundhed, og vi 

inkluderer alle - børn og unge, voksne borgere og vore ældre medborgere samt ikke mindst de udsatte. En 

hjørnesten i arbejdet med sundhed i SF’s regi er forebyggelse - såvel borgerrettet forebyggelse som indsatser 

for de store folkesundhedsområdet: Hjertekarsygdomme, KOL, ryglidelser, diabetes 2 m.fl. Meget 

forebyggelse har endvidere fokus på vores livsstil, som ofte er synderen, der fører til livsstilssygdomme. 

SF vil give frivillige tilbud til borgerne om forebyggelse inden for kendte risikoområder som kost, rygning, 

alkohol og motion. Ved at deltage i sådanne forebyggende aktiviteter kan borgerne selv tage (med)ansvar for 

deres sundhed, mens kommunens tilbud skal sigte på at vejlede, støtte og opmuntre til processen. 

SF vil understøtte det sunde valg gennem madordninger for børn og unge samt på vore plejecentre, ligesom 

alle kommunale køkkener skal have fokus på sund, varieret og økologisk kost. 

SF ønsker at bevare, udbygge og styrke kommunens indsatser inden for motion og bevægelse. Vi skal satse 

på såvel breddeidrætten som eliteidrætten. 

Med køb af grund ved siden af Middelfart Sygehus, hvor frivilligheds- og Sundhedscentret får plads, så skal 

der tænkes i forebyggelse, rehabilitering og tværgående samarbejde. Vi har en helt unik mulighed for at 

skabe et hus, der for alvor understøtter kampen mod ulighed i sundhed. Derfor er SF optaget af, at der ud 

over de planlagte tiltag, etableres tilbud målrettet udsatte grupper, som ellers er oversete og delvist udenfor 

det etablerede sundhedsvæsen. 

Sårbare og udsatte borgere skal støttes gennem målrettet tandbehandling, der har fokus på at sikre adgang til 

og fastholdelse i forebyggelse og behandling. Sammen med udsatterådet i Middelfart kommune, bør 

tandpleje være tilgængeligt for alle, hvor der lige nu er igangsat et frivilligt projekt, men hvor kommunen 

kan støtte endnu mere. 

SF arbejder for: 

 Udvikle på forebyggende behandling med henblik på personlig livsmestring 

 Sikre mulighed for at foretage det sunde valg for alle, der bespises fra kommunale køkkener - 

herunder en markant øgning af økologiandelen 

 Indgå partnerskabsaftaler med virksomheder, idrætsforeninger m.fl., der tager sigte på at få flere til 

at motionere samt på de ansattes sundhed (stress-forebyggelse, fysisk/psykisk sundhed). 

 Sikre sundhedstilbud til alle udsatte borgere med fokus på trivsel, kost, motion og muligheden for at 

slippe ud af afhængighed. 
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Økonomisk politik 

SF-Middelfart vil gerne udvikle vores fælles kommune. Vi vil velfærd frem for skattelettelser og 

prestigeprojekter. SF ønsker fuld indsigt for borgerne i kommunale økonomiske prioriteringer. 

I den kommunale økonomi må vi ofte prioritere, men i SF vil også gerne udvide økonomiske indtægter. Vi 

vil tiltrække nye borgere og grønne virksomheder. Vi foretrækker små skattestigninger frem for store 

besparelser, hvis blot pengene bruges på velfærd, udvikling og klima. 

Vi effektiviserer gerne kommunens drift, ved at få afbureaukratiseret og udryddet dobbeltarbejde. 

Vi ønsker mere lige muligheder for borgerne. Derfor vil vi arbejde for mindre brugerbetaling på 

børneområdet, fritidsområdet og foreningsområdet. Samtidig vil vi gerne sikre at vores skoler, børnehaver, 

stier og veje er velfungerende. 

Derfor vil SF arbejde for øget investeringer i renoveringer og nye anlægsprojekter, som kan gavne hele 

kommunen. Vi vil gerne inddrage medarbejdere, borgere og virksomheder endnu mere i økonomiske 

prioriteringer og indsatser. 

SF vil gerne fremme borgerbudgetter i lokalområder, således borgerne selv bestemmer anvendelsen af en 

pulje af midlerne til udvikling helt lokalt. 

SF arbejder for: 

 Mindre brugerbetaling på velfærdsområderne og fritidsområderne 

  Investeringer til bl.a. skolerenoveringer. 

 Små skattestigninger frem for større velfærdsbesparelser 

 Sociale og miljømæssige investeringer 

  Middelfart kommune skal have en social og miljømæssig bundlinje, ud over den økonomiske. 

 Øget involvering i kommunale økonomiske prioriteringer - benyttelse af borgerbudgetter. 

 Nedbringelse af sygefraværet i alle kommunale institutioner vil give økonomisk råderum til 

institutionerne og bedre arbejdsmiljø for de ansatte 

 

 

Børn og Unge 

Vores børn er den bedste aktie vi kan investere i. Derfor er det også vigtigt, at vi styrker og investerer i 

børne- og ungeområdet i Middelfart kommune.  Gode vuggestuer, dagplejere og børnehaver spiller en helt 

afgørende rolle i forhold til børns tidlig læring og udvikling. 

Derfor skal vi sikre, at der er tid til at hjælpe alle børn godt på vej i de første vigtigste år. Alle børn fortjener 

en chance uanset baggrund. 

SF Middelfart kæmper for bedre normeringer, uddannet personale og trygge rammer for alle børn i 

kommunen.  

Lige så vigtigt det er at investere i vores børn, er det at investere i vores unge. Middelfart Kommune er så 

heldig at have mange, engagerede unge. Unge der både er aktive i lokale sportsklubber, i Middelfart 

Ungdomsråd, på Ungdomshuset Walker, og i en lang række andre foreninger i kommunen. Uden disse ville 
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mange børn ikke kunne gå til den sport  de ønsker og mange borgere ville ikke kunne tage til koncerter og 

teaterforestillinger.  

Det er derfor også vigtigt at gøre det klart over for Middelfarts unge hvor stor pris vi sætter på dem. Dette 

skal blandt andet gøres ved at tage deres problemer seriøst.  

 

Projektet “UngeLiv” som tilbyder anonyme samtaler, gruppe behandlinger, og individuelle 

behandlingsformer, inden du bliver syg af stress, angst eller en depression, skal gøres til en fast del af 

budgettet, og skal udvides så du er sikret samtale og eventuel behandlingsplan indenfor en uge. 

Desuden skal Middelfart Kommune købe bygningerne hvor Walker i dag holder til. Hvorefter de unge skal 

have frie tøjler til at renovere og bygge om som man vil. Dette for at sikre at eventuelle projekter ikke bliver 

lammet af en udlejer, eller politiske interesser i Middelfart byråd. Walker er de unges hus, styres af de unge, 

og det er på tide at give dem fuld ejerskab over de bygninger der nu i over et årti har været et epicenter for 

kultur, innovation, læring, og social dannelse.  

 

SF arbejder for: 

 Fremrykke minimumsnormeringer i alle daginstitutioner til 2023 år, der bør aldrig være flere end 

seks børn per voksen i børnehaven og flere end tre børn per voksen i vuggestuen. 

Minimumsnormeringerne skal være i børnehøjde, ledernes administrationstid må ikke medregnes. 

 Medarbejderne i institutioner skal være uddannede. Den pædagogiske assistentuddannelse tilbydes 

til alle ufaglærte (pædagogmedhjælpere og dagplejere), dette vil løfte det faglige og professionelle 

op på et højere plan og samtidig medvirke til en større anerkendelse af jobbet, da der nu følger en 

uddannelse med. 

 Prioritere rammerne for børn i daginstitutioner, ikke mindst uderummet skal være indrettet så der er 

plads til fysisk leg og sanseoplevelser og således at måltiderne kan spises udenfor. Grønne områder i 

daginstitutioner bidrager til børnenes naturbevidsthed. 

 Ingen børn rykkes op i børnehave eller skole før forældre og pædagoger vurderer, at det er fordrende 

for barnets udvikling. 

 Dagpleje uden 5. barn 

 Legestuerne for dagplejerne skal tilbydes i egne lokaler i alle områder. 

 Sikre at der er gode klubtilbud i nærområderne, der imødeser de unges behov. 

 En fortsat finansiering af projektet “UngeLiv” . 

 Opkøb af Ungdomshuset Walker. 

 Samarbejde mellem kommune, institutioner og forældre, hvor forældrebestyrelserne løfter en stor 

opgave, skal styrkes så alle trækker i samme retning for at skabe de bedste rammer for vores børn. 

Konkret foreslår SF Middelfart at der etableres et §17 stk. 4 udvalg, der skal arbejde med at styrke 

samarbejdet mellem institutioner, forældre og kommunen. 
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Ældrepolitik  

Middelfart kommune har som frikommune på ældreområdet fået en enestående mulighed for at afvikle 

tidskrævende og meningsløse procedurer og i stedet bruge tiden på nærvær og aktivitet i plejehjem såvel som 

i borgernes egne hjem. 

 

I Middelfart kommune bliver vi flere ældre samtidig med at det er svært at rekruttere og fastholde 

plejepersonale.  Færre kollegaer betyder, at vores plejepersonale bliver presset i deres daglige arbejde, hvor 

tiden til den enkelte borger bliver mindre og arbejdsmiljøet bliver dårligere. Desværre ser vi en stigning i 

antallet af sygemeldinger blandt vores plejepersonale i Middelfart kommune.  

Derfor ønsker SF at fokusere på at tiltrække og uddanne flere medarbejdere til kommunen. For med mere 

plejepersonale, giver det bedre tid til den enkelte borger, og et bedre arbejdsmiljø for vores medarbejder. Vi 

ønsker en øget indsats for fastholdelse af plejepersonalet.   

 

I takt med at vi lever længere, vil flere blive ramt af demens. Der er brug for en bred indsats for mennesker 

med demens og deres pårørende, mere støtte og løftet kvaliteten af den omsorg og pleje, hvilket kræver øget 

uddannelse. 

Det er vigtigt for SF, at den enkelte borger oplever sig set, hørt og mødt med omsorg, respekt og høj 

faglighed 

 

SF vil arbejde for følgende: 

 Øget middel til styrkelse af velfærdsaftalen og plejehjemsbestyrelser til styrkelse af nærdemokratiet.  

 Styrkelse af samarbejde med Ældrerådet, herunder høring af fælles beslutninger 

 Øget indsats for at rekruttering og videreuddannelse af nuværende ufaglært personale 

 Et indsats for arbejdsmiljøet indenfor plejesektoren, sygefraværet på området er alt for højt 

 Flere aktiviteter og fællesskaber, der bl.a. kan skabes sammen med den lokale børnehave, 

musikskolens elever, foreninger og ved at føre mennesker sammen, så vi forebygger ensomhed og 

sikrer mental sundhed. 

 Øget indsats på demensområde, herunder kampagne for forståelse og hjælp til borgere med demens i 

deres lokalmiljøer. 

Stærke lokalsamfund - en kommune i balance 

I Middelfart kommune er der 12 lokaludvalg og de SKAL fungere som bindeled mellem borgerne i 

lokalområderne og kommunen. 

Dette bindeled eller dialog mellem lokalområder og kommunen, er et vigtigt værktøj i udviklingen af hele 
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kommunen. Hvor netop lokaludvalgets kendskab til området, behov og udviklingspotentiale kan komme på 

banen i forhold til lokalplaner, bosætning og meget mere. 

Desværre udnytter Middelfart kommune ikke lokaludvalgenes fulde potentiale, og derved mister kommunen 

styrke i vores udviklingsproces. I SF vil vi gerne styrke lokaludvalgene ved at give dem høringsret på samme 

vilkår som ældrerådet, når det kommer til lokalplansændringer der berører lokaludvalgets område. 

Samtidig skal vi også styrke lokaludvalgenes mulighed for at markedsfører sig, eller afholde events og 

arrangementer der skal være med til at tiltrække nye borger og virksomheder til netop deres lokalområde. 

Dette skal gøres ved at tilføre flere midler til lokaludvalgsarbejdet, men også give medlemmer af 

lokaludvalget mulighed for at blive købt fri af deres arbejde, når de skal udføre større opgaver for 

lokaludvalget. 

SF arbejder for: 

 Give lokaludvalget høringsret i sager vedrørende deres lokalområde. 

 Afsætte flere midler til lokaludvalgenes arbejde, herunder midler til markedsføring i samarbejde med 

kommunens bosætningskonsulent. 

 Give lokaludvalgets medlemmer mulighed for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med møder og 

andet arbejde for lokaludvalget.  

 Der afholdes årlige dialogmøder mellem lokaludvalgene og politikerne, hvor lokaludvalgene sætter 

dagsordenen og går i DIALOG med politikerne om, hvad der rører sig lokalt  

 

 

 

 

Turisme 
Med over 100 kilometer kyststrækning, bør det give sig selv, hvad der skal være primus motor på at tiltrække 

turister til Middelfart Kommune: et af de mest naturskønne områder i Danmark med en fantastisk 

kyststrækning, oplevelser, bridgewalking, Clay, museum, biograf, rock under broen, humlemagasinet, 

klimafolkemøde og masser af historiske steder. Middelfart er desuden Danmarks 4. største 

erhvervskonference-by og bør satse markant på grøn og bæredygtig turisme. Igennem Visit Middelfart 

ønsker vi at skabe bæredygtige overnatningssteder og oplevelser. Samtidig skal naturen og klimaet formidles 

og opleves bæredygtigt. 

For at Middelfart også i fremtiden kan tilbyde aktiviteter på og ved vandet for turister, er det bydende 

nødvendigt, at vi passer bedre på Lillebælt. Netop derfor ønsker vi at Lillebælt skal omlægges til en 

nationalpark. 

I fremtiden skal Middelfart Kommune også arbejde på at sikre sig store, nationale såvel som internationale 

arrangementer i Middelfart.  I 2020 var Middelfart vært for både DM i sejlads og landevejscykling og fra 

2022 er Middelfart hjemmebane for volleyball-landsholdene.. Denne form for arrangementer, er med til at 

sætte Middelfart på landkortet, og er samtidig gode eksempler på folkelige arrangementer, hvor det er let for 

både turister og lokale at deltage.  

For at styrke turisme ønsker vi øget fokus på fortællingen om Middelfarts historie om psykiatrien som 

tidligere fyldte teglgårdsparken. Både for at gøre op med psykiatri som tabu, men også for at skabe 

turismeoplevelser.  

I naturen vil vi gerne skabe overnatningsmuligheder med flere shelters og flere knudepunkter for oplevelse 

på cykel eller vandre-stier.  

SF arbejder også for bedre information ved etablering af flere “infotavler” over hele Middelfart Kommune. 
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Dette skal gøres for at sikre en god kendskab til lokalhistorien, samtidig med at vi  formidler Middelfarts 

historie i øjenhøjde for  både borgere og turister.  

SF arbejder for: 

 Etablering af Lillebælt som nationalpark 

 Grøn og bæredygtig turisme igennem Visit-Middelfart - grønne forretningsplaner og tilbud om 

efteruddannelse af personale på attraktioner og overnatningssteder 

 Teglgårdsparken som attraktion med opgradering af psykiatriens historiske fortælling og flere 

interaktive muligheder.  

 Flere store kulturelle arrangementer og events  - både inden for sport og kultur. 

 Flere overnatningsmuligheder i naturen via shelters. 

 Historiske infotavler i hele kommunen 

 

Kollektiv trafik 

Vi skal i Middelfart kommune have skabt en funktionel, pålidelig, og økonomisk attraktiv kollektiv trafik.  

Det skal være muligt at komme med kollektiv trafik ud til alle afkroge af kommunen, alle 7 dage i ugen, også 

om aftenen. Der skal etableres forsøg med weekend nat busser, der kan transportere borgere ud til de byer 

der ikke er forbundet til Middelfart med toge.  

Det skal samtidig være billigere, specielt for børn, unge og ældre at komme med offentlig transport. Og 

bruger du tog eller bus på vej mod skole, ser vi helst at det er gratis. 

SF arbejder for: 

 Weekend natbusser til byer i kommunen der ikke er dækket af togforbindelser. 

 Busserne skal køre både i weekender og om aftenen. 

 Det skal være billigere at køre med busserne, for børn, unge og ældre, gerne gratis. 

 Busserne der kører på vejene i Middelfart skal være moderne, og så klimavenlige som muligt. 
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Beskæftigelse, integration og erhvervsliv 

SF arbejder for et rummeligt arbejdsmarked. Et arbejdsmarked som tager ansvar for fremtidens medarbejdere 

og nutidens borgere med behov. Uanset om du er ung eller ældre, så skal der være plads og mulighed på 

arbejdsmarkedet til dig. Fremtiden byder på mangel på håndværkere, SOSU-medarbejdere og flere 

pædagoger.  

 

Vi ved også, at erhvervsuddannelserne trænger til et løft, allerede nu har SF været med til at fremme 

erhvervsuddannelser. Af Middelfart kommunes unge, er der 21,3 % som valgte erhvervsuddannelse – en 

fremgang fra de 17 % af unge som valgte i 2017. SF vil arbejde for flere forpligtigende partnerskaber mellem 

uddannelserne og Middelfart kommune, så flere unge vælger uddannelse, færre falder fra og alle unge finder 

spændende ungemiljøer i Middelfart kommune. 

 

Integrationen i Middelfart kommune har en fantastisk medspiller i den frivillige mentorforening, som hjælper 

mange. Samtidig har medarbejderne i jobcenteret arbejdet hårdt med at koble integrationsborgere og 

virksomheder, så der kun er 25 personer på integrationsydelse.  

SF Middelfart byder mennesker i nød velkommen til Middelfart, hvor det danske sprog, foreningslivet og 

beskæftigelse kan hjælpe rigtig mange til en god integration. Der er primært behov for, at fremme 

ligestilling, så flere kvinder får uddannelse og job, men også behov for at se på traumerne, som flygtninge 

har haft med i bagagen.   

 

SF vil også fremme erhvervslivet, hvor bæredygtighed i beskæftigelse og erhvervsliv udgør et centralt fokus, 

så flere bliver opkvalificeret inden for bæredygtighed i turisme, byggeri og produktion. Samtidig vil SF 

Middelfart fortsat have fokus på udbuds og indkøbspolitikken, så små og mellemstore virksomheder kan 

byde ind på opgaver. Herunder ved renovering af offentlige bygninger. SF arbejder også for, at erhvervslivet 

bidrager til fællesskabet i højere grad, hvor kommunens erhvervsvenlig er i toppen. SF arbejder for at 

genindføre dækningsafgift, som samlet kan give 5 mio. kr. til kommunens indsatser.  

SF arbejder for at: 

 Skabe job og uddannelse til alle! 

 Jobcenter fortsat hjælper med rekruttering og uddannelse af medarbejdere – især fokus på SOSU, 

håndværkere og pædagoger! 

 Lave flere partnerskaber med virksomheder, som tager ansvar for uddannelse og et rummeligt 

arbejdsmarked. 

 Færre bliver syge på arbejde (sygedagpenge), ved en tidlig kontakt til virksomhederne, om at skabe 

den gode arbejdsplads.  

 Uddannelser og Middelfart kommune laver tættere samarbejde – flere ungemiljøer og mere fokus på 

fremtidens arbejdsmarked.   

 Integration handler om sprog, foreningsliv, uddannelse og jobs.  

 Kommunen udbyder sine renoveringsopgaver i fagentrepriser så flere små og mellemstore 

virksomheder kan byde ind. 

 Visse erhvervsarealer forbeholdes virksomheder med bæredygtighed som omdrejningspunkt. 

 At erhvervslivet bidrager igennem genindførelse af dækningsafgiften. 

 


