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Så vill vi göra vår kommun bättre 
Vi socialdemokrater vill ta tillvara Höganäs möjligheter och göra en bra kommun ännu 
bättre att bo, leva och verka i. Vi ser gärna att det investeras i Höganäs men man får aldrig 
glömma människorna. I socialdemokraternas Höganäs ska utvecklingen gå hand i hand 
med människors trygghet och jämlikhet. Vi vill bygga ett samhälle som är socialt, ekologiskt 
och ekonomiskt hållbart. 

Våra mål är självklara 
- Arbete åt alla. 
- En skola för alla där varje människas förmåga tas tillvara och tillåts utvecklas från 

barnaåren via ungdomstiden, studentliv och vuxenstudier.  
- Allemansrätt i sjuk- och äldreomsorg. 
- På äldre dar ska människor känna trygghet i bostaden, närmiljön och i omsorgen. 
- En god miljö med frisk luft, rent vatten och minskade utsläpp.  Detta förutsätter en 

hållbar utveckling i samklang med naturen och en god stadsplanering. 
- Tillgång till bra billiga bostäder. 

Vi vill sätta människan i centrum. 
Vi ser gärna att det investeras i Höganäs, men man får aldrig glömma att det är för 
kommuninvånarna vi finns. Alla kommuninvånare ska kunna känna gemenskap, trivsel och 
framtidstro. Barnen ska ges möjlighet att utvecklas till fria och ansvarsfulla människor. 
Vuxna ska ges förutsättningar att vara goda förebilder. Brott, våld och missbruk ska 
bekämpas med såväl snabba insatser som med långsiktigt förebyggande arbete.   
 
Vi socialdemokrater vill motverka klasskillnader, segregation och utanförskap. Alla ska ha 
möjlighet att påverka sin livssituation, ha ett tryggt och säkert arbete, både fysiskt och 
psykiskt. En bra bostad till rimlig kostnad och känna trygghet inför ålderdomen. Alla 
kommuninvånare ska kunna känna gemenskap, trivsel och framtidstro.  Därför behövs ett 
rikt föreningsliv med många möjligheter till aktiviteter och engagemang i kommunens alla 
delar. Kulturen ska vara tillgänglig för alla genom väl fungerande institutioner, fria grupper 
och spännande lokala aktiviteter för alla åldrar oavsett tjocklek på plånboken. 
 
Höganäs ska vara väl värt att investera i - inte minst i människorna.  

Kommunal demokrati 
Vi vill verka för en kommunalpolitik som sätter gemensamma och långsiktiga intressen i 
första rummet. All kommunal verksamhet ska bygga på principen om representativ 
demokrati och ett starkt engagemang från medborgarnas sida.  
Vi socialdemokrater kommer att gå i spetsen för att en utveckling och förnyelse av den 
kommunala verksamheten sker i samarbete med de anställda, deras organisationer och 
folkrörelserna. 
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Vi kommer aktivt arbeta för att kommunen genomför medborgardialog innan viktiga beslut 
fattas. Vi kommer också att fortsätta att driva frågan om att på försök införa en 
medborgerlig förslagsrätt direkt till kommunfullmäktige. Syftet är i båda fallen att 
möjliggöra en bred demokratisk debatt innan viktiga beslut fattas. 
 
Vi vill se över den parlamentariska strukturen i kommunen i syfte att få fler öron och ögon 
i politiken. Vi tror det blir bättre om vi får fler engagerade i politiken och inte färre. 
 
För att genomföra detta krävs att informationen till medborgarna förbättras och ett ökat 
stöd till folkbildning.  
  
Vår uppfattning är att skattefinansierade verksamheter ska bedrivas i en gemensam 
demokratiskt styrd regi. Vi kommer att motverka utförsäljning av skola, vård och omsorg 
samt bostäder till privata vinstintressen. 
 
Vi socialdemokrater ska fortsätta arbeta med: 

● att kommunala verksamheter, som idag har kommunen som huvudman, i allt 
väsentligt – och med särskild tonvikt på skola, vård och omsorg – bedrivs i 
kommunal regi 

● att utmaningsrätten avskaffas 
● att stimulera personalen genom ökat ansvar och större befogenheter 
● att införa medborgerlig förslagsrätt direkt till kommunfullmäktige och att 

medborgardialog genomförs innan viktiga beslut fattas 
● att införa en kultur- och fritidsnämnd och att i övrigt se över den demokratiska 

politiska organisationen 

Höganäs kommun som arbetsgivare 
Personalen är kommunens och de kommunala bolagens viktigaste resurs. Det är 
människorna i de olika verksamheterna som ska genomföra och förverkliga de politiska 
intentionerna och besluten. Det är deras insatser som skapar en bra verksamhet inom 
förskola, skola, äldreomsorg, och i alla andra kommunala verksamheter. Kommunen och 
dess bolag ska vara föredömen som arbetsgivare. Personalen måste ges goda 
förutsättningar att kunna göra ett bra jobb med hög kvalitet. Personalen ska ha inflytande 
och delaktighet över hur arbetet ska utföras. 
 
En god arbetsmiljö, ändamålsenliga lokaler, utrustning och hjälpmedel är väsentliga 
förutsättningar för att kunna utföra arbetsuppgifterna till gagn för kommuninvånarna.  
Personalen ska känna arbetsglädje och trivsel samt stödjas och uppmuntras i sitt arbete.  
 
Utbildningssatsningar och kompetensutveckling är viktiga delar av personalpolitiken. 
Personalen måste kunna känna att de växer och utvecklas i arbetet. Det ska vara möjligt att 
förena arbetsliv, familjeliv och ett engagemang i den demokratiska samhällsutvecklingen.  
 
Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet och ingen ska tvingas att ha delade 
turer. Visstidsanställningar ska bara finnas i undantagsfall. 
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Friskvårdsarbetet ska intensifieras och företagshälsovården ska utvecklas. Sjukfrånvaro och 
arbetsrelaterade skador ska i möjligaste mån förebyggas. Man ska kunna avsluta sitt 
arbetsliv med god fysisk och psykisk hälsa. 
 
Lönesättningen måste vara tydlig och rättvis. Lika lön för likvärdigt arbete mellan kvinnor 
och män ska gälla. Vi vill också verka för en bättre personalplanering i kommunen och att 
utveckla samarbetet mellan förtroendevalda politiker och lokala fackliga företrädare ska 
intensifieras. 
 
Vi socialdemokrater ska arbeta för: 

● att en god arbetsmiljö uppnås för kommunens och kommunala bolagens personal 
● att timanställningar endast används i undantagsfall 
● att lönerna ska vara jämställda 
● att det satsa på utbildningssatsningar och kompetensutveckling för all personal 

 

Trygghet och omvårdnad 
Social trygghet och rättvisa är en grundläggande mänsklig rättighet och ska därför omfatta 
alla. Allemansrätt ska råda inom hela det sociala området. 
 
Vi lever i en värld som utsätter människor och framför allt våra unga för en rad risker i 
vardagstillvaron. Den kanske största faran utgörs av risken att bli beroende av alkohol och 
narkotika. Kraftfulla insatser av både kortsiktig, förebyggande och långsiktig natur måste 
därför sättas in för att motverka missbruk av beroendeframkallande medel. Det måste 
finnas tillgång till personal med stor erfarenhet och kunskap för en uppsökande verksamhet 
bland barn och ungdomar. Socialarbetare, fältassistenter och arbetsskapande åtgärder är 
viktiga redskap i kampen mot mänsklig utslagning. 
 
Vi vill på alla plan verka för att stoppa mäns våld mot kvinnor och vi vill stödja en 
fristående kvinnojour i Höganäs.  
 
Människor som under kortare eller längre tid är i behov av ekonomiskt stöd eller annan 
hjälp ska kunna erhålla sådan utan onödigt byråkratiskt krångel. Hjälpen ska i största 
möjliga utsträckning ha som utgångspunkt att de berörda ska kunna ta sig ur sitt beroende 
med hjälp av stödinsatser. Den ska medverka till att bygga upp det självförtroende och den 
kraft som erfordras för en ny start. 
 
Insatserna för det växande antalet hemlösa måste förstärkas. Resurser måste finnas för att 
göra det möjligt för hemlösa att kunna klara ett ordinärt boende.  När detta inte är möjligt 
och särskilda insatser behövs ska ett bemannat boende för hemlösa kunna inrättas. 
 
Människor som drabbas av någon form av funktionsnedsättning ska ges ett så naturligt och 
meningsfullt liv som möjligt. Inte minst ska det finnas en god tillgång till bostäder 
anpassade för skilda slag av funktionsnedsättning såväl för enskilt boende som i grupp. 
Även miljön utanför bostaden måste anpassas så att tillgängligheten ökas för personer med 
funktionsnedsättning. Samarbetet med handikapporganisationerna och det kommunala 
handikapprådet ska utvecklas och förstärkas. För att bättre tillvarata de funktionsnedsattas 
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rättigheter ska en tjänst som handikappombudsman, fristående från socialförvaltningen 
finnas. 
 
Färdtjänsten måste hålla en hög kvalitet och den enskildes rättigheter att erhålla färdtjänst 
förstärkas. 
 
 
Vi socialdemokrater ska arbeta för: 

● att ungdomars tillgång till meningsfull sysselsättning säkras 
● att missbruk av beroendeframkallande medel motverkas 
● att stödinsatser av förebyggande karaktär och med inriktning på att socialt utslagna 

ska kunna återgå i arbete prioriteras 
● att alla typer av funktionsnedsättningar beaktas vid all samhällsplanering 
● att all bostadsplanering tar höjd för tillgänglighet så att äldre personer och personer 

med funktionsnedsättning klarar av ett eget boende 
● att samarbetet med handikapporganisationerna och det kommunala handikapprådet 

utvecklas 
● att sammansättningen i Kommunala handikapprådet bland 

handikapporganisationerna ensamt ska beslutas inom HSO 
● att utöka stödet till Handikapporganisationerna 
● att verka för ett bemannat boende för hemlösa 
● att det finns en självständig och oberoende tjänst som handikappombudsman 
● att det ska finnas en fristående kvinnojour i Höganäs 

På äldre dar 
Man ska kunna åldras med trygghet och värdighet. Som pensionär ska man ha goda 
möjligheter till aktivitet och gemenskap. Våra äldre är en tillgång och resurs i samhället. 
Ensamhet och isolering ska motverkas. Kommunen ska stödja och stimulera aktiviteter, 
friskvård, föreningsverksamhet, studier, utevistelser, resor m m. Det ska också finnas 
tillgång till lämpliga lokaler, träffpunkter och mötesplatser nära parker och grönområden. 
Det är viktigt med närhet till service. Man ska utan svårigheter kunna komma till 
livsmedelsbutiken och busshållplatsen.  
 
Valfrihet på äldre dar innebär för oss socialdemokrater att man ska kunna välja mellan att 
bo hemma, få möjlighet till så kallat seniorboende med tillgång till enklare servicetjänster 
och aktiviteter i gemensamhetsutrymmen eller en plats på särskilt boende, allt utifrån den 
enskildes behov. Det ska vara möjligt att bo kvar i sitt område när man blir äldre. Därför är 
det viktigt att det i alla kommundelar finns lämpliga hyreslägenheter för äldre – i markplan 
eller i hus med hiss.   
 
Vård och omsorg ska stå till förfogande efter behov och kommunen ska kunna erbjuda 
både hemtjänst och vårdbehov efter den enskildes önskemål. Äldreomsorgen ska ha en hög 
kvalitet i alla kommundelar och personaltillgången ska avvägas mot antalet vårdtagare och i 
förhållande till de individuella vårdbehoven. Personalen ska vara kompetent och 
välutbildad i förhållande till sina arbetsuppgifter. Specialistkompetens i form av 
sjuksköterska och läkare ska finnas tillgänglig vid behov. 
 
Det är av stor vikt att såväl nämnd som förvaltning är väl insatta i pensionärernas frågor 
och problem. Därför vill vi socialdemokrater förstärka samarbetet med 
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pensionärsorganisationerna. Det kommunala pensionärsrådet ska få ökade möjligheter till 
insyn och inflytande inom äldreomsorgen. 
 
Vi vill skapa en väl fungerande uppsökande verksamhet bland de äldre i kommunen.  
Denna ska ske på ett sådant sätt att alla personer med funktionsnedsättning samt alla över 
75 år minst en gång per år får någon form av kontakt med omsorgsverksamheten i 
kommunen. 
 
Vi socialdemokrater kommer att verka för att kommunala verksamheter och arbetstillfällen 
inte lämnas ut till privata vinstintressen. 
 
Vi socialdemokrater ska arbeta för: 

● att det finns god tillgång till särskilt boende för äldre och funktionsnedsatta 
● att så kallade seniorboende med enklare servicetjänster och aktiviteter ska finnas 

tillgängligt 
● Att ett seniorhus startas. 
● att taxor och avgifter utformas med hänsyn till den enskildes ekonomiska bärkraft 
● att vård och omsorg inklusive personalresurserna motsvarar behoven 
● att färdtjänsten håller hög kvalitet och att den enskildes rättigheter förstärks 
● att förbehållsbeloppen medger en rimlig levnadsstandard 
● att kulturella och sociala kontakter utvecklas för att bryta den isoleringen bland de 

äldre 

Kultur för alla 
Vi vill ha ett kreativt samhälle med ett kulturliv som underhåller, ifrågasätter och ställer 
saker på sin spets. Kultur i alla former hjälper oss att vidga perspektiven, att stimulera till 
nya tankar och idéer. Kulturen i alla dess former måste få utrymme och stimulans att 
utvecklas. Vår politik tar sin utgångspunkt i vår tilltro till att alla människor ska ha rätt till 
att ta del av kultur och att utöva kultur.  
 
Vi vill prioritera satsningar på barn och unga, på integration, och på jämställdhet och 
folkbildning. Då samhällsklass avgör i vilken utsträckning som vi deltar i kulturlivet så vill 
vi stödja verksamheter och aktiviteter som ökar jämlikheten inom kulturlivet. Vi vill visa 
och erbjuda alternativ till den kommersiella nöjeskulturen. Kulturen måste ha mötesplatser 
för samtal och reflektion utan ekonomiska avkastningskrav.  
 
Biblioteken ska drivas i kommunal regi och vara tillgängliga i olika delar av kommunen. 
Samlingslokaler för föreningsliv, bildningssökande och kulturskapande ska stå öppna för 
alla på rimliga villkor. Det är viktigt att öka stödet till folkbildningen, studieförbunden, 
folkhögskolor och stödet till samlingslokaler.  
 
Vi har en arbetartradition, starkt knuten till gruvepoken som är väl värd att bevara och 
levandegöra. Den keramiska traditionen som gjort bygden känd i hela vårt land och långt 
utanför dess gränser förpliktigar och måste föras vidare till kommande generationer.  
 
Vi vill också stimulera en fortsatt utveckling av olika kulturella verksamheter som musik, 
teater och andra verksamheter med anknytning till den kommunala kulturskolan. 
Kommunikationerna inom kommunen behöver förbättras så att alla kommuninvånare ges 
möjligt att ta del av det kulturella utbudet.  
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Vi socialdemokrater ska arbeta för: 

● att det skapas mötesplatser och föreningslokaler i hela Höganäs 
● att kommunen ska bedriva, stimulera och uppmuntra allmänkulturell verksamhet 

● att ett kulturhus med plats för bibliotek, scener, kulturskola, utställningar och andra 
kulturyttringar planeras och byggs på central plats i Höganäs under mandatperioden 

● att arbeta för att det ska finnas gratis kollektivtrafik inom Höganäs kommun för alla 
ungdomar i grund- och gymnasieskolan 

● att erbjuda och visa på alternativ till den kommersiella kulturen 

● att kommuninvånarna i Höganäs har fortsatt tillgång till bibliotek och 
biblioteksfilialer med ett rikt urval av böcker med högt ställda kvalitetskrav 

En rikare fritid  
Vi socialdemokrater vill ha ett brett och varierat utbud av aktiviteter så att alla människor 
ges möjlighet till en rik och aktiv fritid. Föreningar och ideella organisationer ska vara 
ryggraden i fritidsaktiviteterna och ska stödjas och uppmuntras. Det är också viktigt att det 
finns aktiviteter och alternativ för dem som inte vill engagera sig i föreningslivet. Vårt 
utbud ska vara anpassat så att det inte stänger ute personer med funktionsnedsättning. Det 
är även viktigt att det finnas en god tillgång till lokaler för fritidsverksamhet inom Höganäs 
kommun.  
 
Taxor och avgifter måste vara på en rimlig nivå så att ingen av ekonomiska skäl stängs ute 
från möjlighet att nyttja kommunens anläggningar och att kunna utöva sina fritidsintressen. 
Vi vill att barn under 20 år ska få bada gratis i Höganäs sportcenter. 
 
Höganäs kommun ska bli ett attraktivt turistmål. Därför måste det finnas tillgång till 
övernattningsmöjligheter av olika slag. 
 
Vi vill att våra badplatser blir attraktiva mål och att stränderna fylls med såväl 
kommuninvånare som turister. Vi vill därför verka för att alla kommunens stränder och 
vatten hålls rena och attraktiva.  
 
Vi socialdemokrater ska arbeta för: 

● att det finns öppna fritidsgårdar i varje kommundel 
● att ideella föreningar och organisationer stöds och uppmuntras 
● att alla badplatser ska ha en hög standard och vara rena 
● att ungdomars miljöer ska vara drogfria 
● att våra anläggningar blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning 
● att alla barn ska oavsett socioekonomisk status erbjudas och stimuleras att delta i 

idrott- och fritidsaktiviteter som stöds av kommunen 
● att det byggs en ishall vid Höganässporcenter 
● att starta ett kommunalt drivet ridhus   

Barn och utbildning 
Alla barn har rätt till kunskap och bildning, och skolans centrala uppgift är att ge alla elever 
gedigna kunskaper och lust att vilja lära. 
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Alla barn har rätt att nå kunskapsmålen i skolan. Med tidig och individuella uppföljning kan 
vi snabbt ge rätt stöd så att varje elev kan klara kunskapsmålen och utvecklas. En stark 
elevhälsa är en förutsättning för detta, men även för att förebygga psykisk ohälsa bland våra 
elever.  
 
Det enskilt viktigaste för elevernas resultat är att de möter en skicklig lärare. Vi vill höja 
resultaten i skolan genom att investera i lärarnas kompetensutveckling, möjlighet att göra 
karriär och på att utveckla rektorerna som pedagogiska ledare i skolan. Det måste också 
löna sig att utbilda sig till och arbeta som lärare. 
 
Alla verksamheter ska vara fria från mobbning och annan kränkande behandling och 
innehålla en lärsituation som präglas av trygghet och lugn.  

Förskolan 
En förskola för alla barn med omsorg och lärande på lekens grund är starten på det 
livslånga lärandet. Vi vill utveckla förskolan så att barn och föräldrar kan få en pedagogisk 
och trygg verksamhet. Därför vill vi satsa på personalens pedagogiska kompetens och 
investera i kompetensutveckling av förskolans personal. Vi vill också stärka förskolans 
kunskapsuppdrag och kvalitetssäkra all förskoleverksamhet. 
Förskolan ska vara en plats där barn från olika miljöer möts och segregation motverkas. 
Inga barn ska utestängas därför att det är för dyrt eller för att de har föräldrar som är 
arbetslösa eller föräldralediga med yngre syskon. Vi vill därför att barn till arbetslösa och 
föräldralediga ska ha rätt till förskola på 30 timmar i veckan och vi vill sänka åldern för 
allmän förskola från dagens 3 år till 2 år. Det innebär att det blir billigare för 
vårdnadshavarna och öppnar upp för de barn som idag inte har möjlighet att gå i förskolan. 
Vi vill göra det lättare för föräldrar att kombinera arbete och familj genom att öka 
tillgången till barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Människor som arbetar skift, helger 
och nätter har i dag inte möjlighet att i vår kommun få sitt behov av barnomsorg 
tillgodosett. Det ska även finnas möjlighet till barnomsorg i alla delar av kommunen.  

Grundskolan 
Vi vill minska klasstorlekarna från förskoleklass och upp till åk 3 för att ger mer tid för 
lärarna med varje enskild elev. Mindre klasser möjliggör en högre kvalitet på 
undervisningen och att varje elev ges stöd i sin utveckling. Elever som har svårigheter i 
skolan ska tidigt och kraftfullt ges stöd. Även elever som ligger före ska ges möjlighet att 
fortsättas utmanas och utvecklas i sin egen takt. Det krävs för att höja resultaten i skolan. 
Elever är olika och kräver olika mycket resurser. Därför vill socialdemokraterna centralt 
ändra skollagen så att pengar går till de skolor och elever som behöver dem bäst. Vi vill 
också satsa mer resurser för att lyfta skolresultaten i de skolor där resultaten är lägre än 
övriga skolor. 
Alla barn ska erbjudas läxhjälp. Elevers möjlighet att få hjälp med läxorna ska inte avgöras 
av om de har föräldrar som har förmågan att hjälpa dem eller vid varje tillfälle tidsmässigt 
får ihop det.  
Ökade kostnader för t.ex. IKT-verktyg ska inte ställas mot personalkostnader. I vårt 
samhälle ska det finnas utrymme för både utveckling och bibehållande av personal. Vi säger 
givetvis ja till alternativa pedagogiska modeller om behov och efterfrågan föreligger. 
Skolan ska vara en mötesplats för barn och ungdomar med olika bakgrund och olika 
erfarenheter. När skillnaderna mellan skolorna ökar, då ökar klyftorna i vårt samhälle och 
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elevernas totala resurs försämras. Då försämras resultaten både för de elever som har det 
svår och för de elever som klarar sig bra. 

Gymnasieskolan - Vuxenutbildning 
I dag krävs minst en gymnasieutbildning för att få jobb och för att klara sig i ett allt mer 
komplext och kunskapsintensivt samhälle. Vi vill lägga mer resurser på gymnasieskolan och 
dess lärare för att öka kvaliteten på utbildningarna som bedriv på Kullagymnasiet.  
 
I det livslånga lärandet spelar både den egna vuxenutbildningen och andra 
utbildningsanordnare, till exempel folkhögskolor en viktig roll. Denna verksamhet ska 
också präglas av hög kvalitet och moderna arbetsmetoder. Den ska vara öppen för alla och 
stor vikt ska läggas på dem med otillräcklig utbildning. 

Kulturskolan 
Eric Ruuths kulturhus erbjuder kvalitativ högtstående estetisk utbildning som fått högt 
betyg. 
Vi vill naturligtvis att fler ska ha möjlighet att delta i Kulturskolans verksamhet, men till 
lägre kostnader för ungdomar. 
 
Vi socialdemokrater ska arbeta för: 

● att satsa på den kommunala skolan 
● att resurserna ökar till barn i behov av särskilt stöd  
● att förebygga psykisk ohälsa bland våra elever genom att ge ökade anslag till 

elevhälsan och utveckla samverkan med vården 

● att det blir färre barn per klass i de lägre åldrarna 
● att avståndsgränsen för rätten till skolskjuts sänks till 3 km för elever i årskurs 4-6 
● att barngrupperna i fritidshemmen minskar  

● att anslagen för kompetensutveckling för personalen ökas 

● att införa fria pedagogiska måltider i förskolan och i de lägre åldrarna i skolan 

● att det införs barnomsorg på obekväm tid/nattis 
● att alla barn ska ha rätt till 30 timmar i förskolan  
● att fler elever får plats i Kulturskolan och att avgifter för ungdomar i Kulturskolan 

sänks 
● att satsa på familjecentralen där samarbete sker mellan utbildningsförvaltning, 

socialförvaltning och Region Skåne 
● att ge möjlighet för Höganäs skolor att söka kommunalt bidrag för att genomföra 

toleransresor till exempelvis Auschwitz 

● att satsningar görs på Kullagymnasiet i avvaktan på en ny gymnasieskola 
● att regelbundna träffar genomförs med de fackliga organisationerna 
● att arbeta för att vi inte ska ha några vinstdrivande skolor 

Bostäder  
Bostaden är en social rättighet. Det ska finnas bra bostäder till rimliga kostnader i de olika 
kommundelarna och låga avgifter och taxor bör eftersträvas. Vi vill att det byggs bostäder 
som även ungdomar har råd att flytta till då det ska finnas valfrihet att kunna välja boende 
utifrån sina behov och önskemål under hela livet. Bostadssegregation ska motverkas. Det 
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ska därför finnas bostäder med olika upplåtelseformer och bostadsstorlekar i alla delar av 
kommunen.  
Om kommunens fastighetsägare inte tar sitt sociala ansvar kan vi tänka oss införa en 
kommunal bostadsförmedling. 
 
Marknadshyror i eller lyxsanering av bostäder ska motverkas. Kommunens allmännyttiga 
bostadsföretag, Höganäshem, ska vara ett gott föredöme. Det ska vara hyresledande med 
låga och rimliga hyror. Företaget ska ha ett varierat utbud av bostäder och bostadsstorlekar 
i goda boendemiljöer i alla kommundelar. Utbudet kan vara i flerfamiljshus, radhus eller i 
fristående enfamiljshus. Vi ska eftersträva goda, intressanta och trygga boendemiljöer. Det 
ska finnas möjligheter till allmän rekreation och grönområden. Förskolor, skolor, 
fritidsaktiviteter och handel ska finnas nära de boende.  
 
Boendeinflytandet ska utvecklas. Hyresgästerna ska kunna påverka sin lägenhets 
utformning, underhåll och servicegrad inom ramen för rimliga hyror. De boende ska 
gemensamt kunna påverka sitt områdes utformning, underhåll och skötsel. 
 
Vid såväl nybyggnation som renovering av bostäder ska större hänsyn tas till de boendes 
ekonomiska situation samt rörelsenedsattas möjlighet att nyttja dessa. 
 
Tillgången till alternativa byggmetoder som ekologiskt byggande och energisnåla lösningar 
måste stimuleras. 
 
Vi socialdemokrater ska arbeta för: 

● att det skapas bostäder som ungdomar har råd att flytta till 
● att det byggs bra bostäder till rimliga kostnader som alla har råd med 
● att ett åtgärdsprogram med aktiv markplanering för ökad valfrihet i boendet 

upprättas 
● att Höganäshem förblir ett helägt kommunalt bolag 
● att stimulera de boende till att ta ett större direkt ansvar för boendet och 

boendemiljön 
● att fler lägenheter görs tillgängliga för personer med funktionsnedsättning 
● att alternativa byggmetoder med energisnåla lösningar stimuleras 
● att stadsplaneringen av Höganäs tar hänsyn till och utvecklar Höganäs speciella 

karaktär av småstad, gruvstad och hamnstad 
● att Höganäs Hamn utvecklas till en dynamisk del av staden, ett område som lever 

året runt och som är attraktivt för alla 

En god miljö 
Vi måste eftersträva ett samhälle i harmoni med naturen. Vi måste påskynda övergången 
från konventionell drift och hantering till miljövänligare och mera resursbevarande 
metoder.  
 
Några av våra viktigaste kommunalpolitiska uppgifter är att värna om Kullabygdens unika 
natur och verka för biologisk mångfald. Återstående orörd kust, skog och rester av det 
äldre kulturlandskapets fäladsmarker måste bevaras. Naturintressen måste gå före 
privatkapitalistiska och ekonomiska intressen. 
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Arbetet med att rädda havsmiljön i Öresund och Skälderviken måste fortsätta och här ska 
vår kommun spela en aktiv roll. En viktig del i detta arbete är upprättandet av skyddszoner 
längs kommunens vattendrag. Görslövsån som idag släpper ut stora mängder kväve och 
bekämpningsmedel i Skälderviken måste bevakas och åtgärdas för att återigen kunna få ett 
bra och friskt vatten. Arbetet med att ansluta enskilda avlopp till kommunens avloppsnät 
måste påskyndas. 
 
Vi vill stimulera för möjligheten att kunna servera god ekologiskt närproducerad mat på 
skolor och i äldreomsorgen.   
 
Kommunens fordon ska hela tiden uppdateras till den bästa ur miljömässigt perspektiv. 
Samtidigt måste infrastrukturen med laddstolpar och tankställen finnas. 
En fortsatt satsning på källnära sopsortering ska stimuleras. 
 
Vi socialdemokrater ska arbeta för: 

● att påverkan på vår miljö minimeras 
● att skyddet för olika naturtyper förstärks för biologisk mångfald 
● att stranderosion och otillbörliga ingrepp i strandmiljön motverkas 
● att grönområden alltid ska ingå bebyggelseplanering 
● att obebyggda strandängar och hedar måste skyddas mot bebyggelse och annan 

exploatering 
● att övergång till miljövänliga drivmedel och teknik i den kommunala fordonsparken  
● att den källnära sopsorteringen stimuleras 
● att Görslövsån återigen ska få en god vattenkvalitet 
● att fortsätta utbyggnaden av VA-nätet 
● att kunna servera god närproducerad ekologisk mat tillagad inom kommunen 

Energiförsörjning 
Energipolitiken måste utgå ifrån vad natur och miljö kan bära. Socialdemokraterna i 
Höganäs kommer därför även i fortsättningen att arbeta för att kommunens 
energiförsörjning ska ges den inriktningen att den leder till ett minskat elberoende vad 
gäller uppvärmningsändamål. Insatserna för att minska energiförbrukningen måste 
intensifieras och alternativa uppvärmningssystem stimuleras.  
 
Energieffektivisering av kommunens fastigheter måste till för att få ner Höganäs alldeles 
för stora utgifter för uppvärmning. Vi ska ställa krav att bästa tillgängliga teknik ska 
användas vid nyproduktion av bostäder, skolor, äldreomsorg och offentliga byggnader.   
 
Vindkraften och solkraften har blivit mycket effektivare på senare år och vi är stora 
påhejare av att bygga ut denna fast vi måste även vara lyhörda och ta hänsyn till 
kulturlandskapet så långt det är möjligt. 
 
Vi socialdemokrater ska arbeta för: 

● att elberoendet vad gäller bostadsuppvärmning minskas 
● att insatserna för minskad energiförbrukning intensifieras 
● att Höganäs Energi ska fortsätta vara ett helägt kommunalt bolag  
● att energieffektivisera Höganäs kommuns fastigheter och vägbelysning 
● att fortsätta bygga ut och investera i solceller 
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Trafik 
Målet för den socialdemokratiska trafikpolitiken är att skapa en god transportförsörjning 
inom hela kommunen. Det ska vara lätt att ta sig fram inom kommunen och till omvärlden 
med allmänna kommunikationer.  Flaskhalsarna måste bort och dialog med Trafikverket 
inledas för att få säkra övergångar på de stora gatorna. 
 
Det är viktigt att det skapas säkra trafikmiljöer inom hela kommunen. För ett levande 
Höganäs behöver även invånarna i byarna kunna ta del av centralortens utbud av affärer, 
restauranger, vård, fritids- och kulturaktiviteter genom en flexibel kollektivtrafik.  
 
All bebyggelse bör utformas så att den kollektiva trafikens framkomlighet underlättas och 
invånarna skyddas från trafikolyckor, buller och avgaser. Funktionsnedsatta ska ha lätt att ta 
sig fram inom Höganäs kommun. Vi vill fortsätta att arbeta för att kommunens olika delar 
görs mera tillgängliga med skyddade gång- och cykelvägar som är tydligt utmärkta och 
skyltade. Att ta sig fram som cyklist idag är på vissa ställen förenat med livsfara. Vi har idag 
viktiga cykelstråk som slutar i tomma intet eller leder den oaktsamme rakt ut i biltrafiken. 
Vi är idag många som cyklar i Höganäs med livet som insats. I Höganäs innerstad borde 
fotgängare och cyklister framkomlighet prioriteras, sedan bussar och transporter och till sist 
den privata bilisten. Det handlar om miljö och trygghet i och längs våra populära gator. 
 
Biltrafiken ska i högre grad ledas runt tätorter för att undvika genomfartstrafik i de centrala 
delarna av orterna och i bostadsområden.  
Väg 111 ska få en ny sträckning hela vägen från södra kommungränsen till väg 112 vid 
Väsby och vidare förbi norra delarna av Höganäs. Situationen och utvecklingen av trafiken 
på väg 112 måste noga följas och åtgärdas. 
 
Spårbunden trafik mellan Höganäs och Helsingborg är fortfarande en vision väl värd att 
förverkliga och en aktiv dialog mellan berörda kommuner måste intensifieras. 
 
 
Vi socialdemokrater ska arbeta för: 

● att minimera trafikskador 
● att det sker ytterligare satsningar på kollektivtrafiken 
● att utbyggnaden av cykelvägar i kommunen kontinuerligt sker bland annat en 

cykelbana mellan Jonstorp och Hjälmshult samt utbyggnad av cykelvägar genom 

Strandbaden 
● att Höganäs kommun blir Sveriges bästa cykelkommun 
● att väg 111 byggs i sin helhet mellan södra Viken till väg 112 och vidare förbi norra 

delarna av Höganäs, samt planering norrut mot Mölle 
● att det ska finnas flexibel, lokal kollektivtrafik från byarna till centralorten 

● att en busslinje mellan Jonstorp och Helsingborg startas upp 

● att verka för spårbunden trafik mellan Höganäs och Helsingborg 
● att barn erbjuds trafiksäkerhetsutbildning 

Ett tryggt Höganäs 
Vi vill att vi kontinuerligt arbetar med att se till att Höganäs fungerar då det blir 
påfrestningar och oro. Det är viktigt att kunna säkra vattenförsörjning och att viktiga 
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verksamheter kan få elförsörjning även vid stora och långa avbrott i den normala 
distributionen. Alla verksamheter ska ha reservsystem som gör att även om det blir avbrott 
i datatrafik med mera ska fungera. Vi vill att Höganäs kommun aktivt samarbetar med 
andra myndigheter för att försvåra för krafter som vill angripa civilsamhället. 
 

Arbete och näringsliv 
Arbetet är grunden för vår välfärd och därför är målet för oss socialdemokrater att alla ska 
kunna få ett arbete och en lön att kunna leva på. Arbetslösheten måste bekämpas på alla 
plan och kräver ett väl fungerande samarbete mellan kommunen, Arbetsförmedlingen, det 
lokala näringslivet och de fackliga organisationerna.  
 
Vi vill på olika sätt underlätta och stimulera etablering av ny företagsamhet till vår 
kommun. Arbetet med ”Förenkla helt enkelt” och ”Företagslots” måste fortsätta. 
Satsningar på turismen och turistnäringen måste ytterligare stimuleras och vi vill göra 
kraftfulla satsningar för att bättre tillvarata de möjligheter som vår attraktiva kommun 
erbjuder. Vi vill underlätta för handeln att utvecklas och att stärka Handelsplats Höganäs”. 
Stor vikt måste läggas vid den kommunala planeringen så att vi inte skapar hinder för 
handeln. 
 
Arbetsmarknadspolitik är i grunden en statlig angelägenhet men vi kan på det regionala och 
lokala planet finna många lösningar. Vi förespråkar en offensiv lokal arbetsmarknadspolitik. 
 
Vi socialdemokrater ska arbeta för: 

● att stimulera företagsamheten så att det skapa nya arbetstillfällen 
● att underlätta etablering av nya företag i kommunen 
● att stärka samarbetet mellan kommunen, arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens 

parter 
● att stärka Handelsplats Höganäs 
● att stimulera satsningar på turistverksamheten och turistnäringen 
● att kommunen föregår med gott exempel genom att anställa arbetslösa personer 

som står långt bort från arbetsmarknaden 
● att alla gymnasieungdomar erbjuds sommarjobb genom samarbete mellan 

kommunen och det lokala näringslivet 

Ekonomin ett medel att nå sociala mål 
Kommunens ekonomi är allas vår gemensamma ekonomi. Det är dina och mina 
skattepengar som måste förvaltas och användas på ett rationellt och effektivt sätt. En stark 
ekonomi är grunden för all reformverksamhet men ekonomin är inget mål i sig utan ett 
medel för att uppnå sociala mål och bättre livskvalitet. 
En fortsatt utveckling av kommunens verksamheter är en angelägen uppgift. Inget är så bra 
utan det kan bli bättre. 
Taxor och avgifter ska precis som skatten vara rättvist utformade. 
 
Socialdemokratiska reform- och förbättringsförslag kommer även i framtiden alltid att 
åtföljas av en ansvarsfull finansiering. 
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Vi socialdemokrater ska arbeta för: 

● att förbättra och utveckla den kommunala verksamheten  
● att arbetsmarknad, social omsorg, skola och miljö prioriteras i den kommunala 

planeringen. 
● att taxor och avgifter utformas på ett rättvist sätt 
● att ansvara för att Höganäs ska ha en stabil ekonomi 
● att den kommunala verksamheten kontinuerligt utvärderas för att nå bästa möjliga 

resultat 


