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Delaktighet 

I Höörs kommun bor fler än hälften av invånarna utanför centralorten. Vi kommer att aktivt arbeta 

för att alla skall vara delaktiga –  alla runt om i kommunen ska vara inkluderade. 

Trygghet 

I Höörs kommun upplever de flesta invånarna att de känner sig trygga. Så skall det fortsatt vara; 

man skall vara trygg i att vistas ute, ha ett gott boende, en väl fungerande skola och inte vara  

orolig inför sin ålders höst. 

Gemenskap 

I Höörs kommun finns en omfattande och livskraftig kultur- och fritidsverksamhet, allt ifrån  

Musikskola, Kulturgården och ett aktivt föreningsliv, till privata initiativ för musikupplevelser och 

vandringar i kulturarvslandskapet. Vi stödjer och vill utveckla detta. 

Framtid 

Klimat– , energi- och miljöfrågor är viktiga för att säkra framtiden, med vår politik gör vi detta.  

 I Höörs kommun blir vi allt fler. Kommunen växer både i centralorten och i bygden runt omkring, 

vi måste därför ta höjd för framtiden och se till att även nya invånare känner delaktighet,  

trygghet och gemenskap.  
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Arbetsmarknad och näringsliv 

 

Höör växer och då kommer också behovet av att skapa fler arbetsplatser i kommunen. Utöver det 

vi själva kan besluta om, ska vi tillsammans med företag och företagarorganisationer utveckla 

Höörs kommun. 

Att ha ett arbete och sin försörjning tryggad är den absolut viktigaste faktorn för att skapa  

trygghet åt kommunens invånare.  

 

Vi vill ha olika typer av arbetsmarknadsåtgärder till långtidsarbetslösa i samarbete med  

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Ett par goda exempel på verksamheter är Växthuset, 

en arbetsplats med arbetsmarknadsåtgärder, kompetenshöjande verksamhet och praktik, samt 

Drivhuset, ett aktivitetscenter för arbetslösa ungdomar och medborgare som står långt från  

arbetsmarknaden. 

 

Vi Socialdemokrater i Höör vill: 

införa tillsvidareanställning och heltid som norm för alla kommunanställda, 

  verka för en kommunal arbetsförmedling kopplad till kommunens arbetsmarknadsenhet,  

       en arbetsförmedling som verkar i nära samarbete med Drivhuset och Växthuset, 

 stötta och utveckla den kommunala Företagslotsen, bland annat för att förenkla  

       administration och regelhantering för kommunens alla företag, 

  ha en pågående och ständig dialog med näringslivet, bland annat genom regelbundna  

         samlingar. Vi vill skapa former för företagsdialog på samma sätt som med medborgadialog. 

5  5 

 

 

 

 

                 

  

 

    
      Integration 

För oss socialdemokrater omfattar begreppet integration alla – det handlar om funktionshind-

rade, arbetslösa, invandrare med flera, det vill säga alla som upplever sig stå mer eller mindre 

utanför samhällsgemenskapen. 

Ett sätt att öka möjlighet till integration och likvärdighet vill vi utveckla digitala metoder för 

medborgarinflytande.  En medborgardialog skall vara lätt att tillgå. 

 

Vi Socialdemokrater i Höör vill: 

       ge arbete och sysselsättning tidigt för de som kommer inflyttande till kommunen , 

      en snabb start på svenskundervisningen, 

      se till att alla barn kan börja förskola  och skola så fort som möjligt när de anlänt till  

       kommunen,  

       ge en snabb inslussning i Höörs föreningsliv — för att öka integrationen, 

         öppna för en digital medborgardialog. 
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Utanför centralorten Höör 

 

Det finns drygt 15 byar/områden runt om i kommunen, och allt fler söker sig från större städer 

till den miljö vi kan erbjuda i Höör.  

För landsbygden är vikten av fungerande kommunikationer absolut nödvändiga, och det 

krävs också fungerande såväl mobiltäckning som internetuppkoppling. 

I Tjörnarp har det genomförts en så kallad ”tidig dialog” inför kommande utvecklingsarbete, 

man har då intervjuat invånarna om hur  de vill ha sitt samhälle – detta vill vi genomföra i fler 

byar/områden. 

Vi vill på olika sätt uppmuntra lokala initiativ till kultur och upplevelser, öppna för ett  

samarbete samt ge stöd till nya och gamla kulturutövare/lokala hantverkare.  

Det är viktigt att värna om skogs- och jordbruksmark samt närmiljö vid ny- och utbyggnader. 

Vi vill därför att det alltid görs konsekvensanalyser avseende såväl miljö som  

boendeutveckling och i samarbete mellan alla inblandade parter; myndigheter, kommun och 

invånare.  

 

Vi Socialdemokrater i Höör vill: 

  ha kommunal medfinansiering för utbyggnad av fiber för internet i hela kommunen, 

  införa gratis kollektivtrafik inom kommunen för seniorer och ungdomar, 

  säga nej till höghastighetståg i ny sträckning genom kommunen, 

  öka bidragen till vägföreningar.  
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Tryggheten 
Äldreboende/trygghetsboende ska finnas som en trygghet om kropp och själ behöver vila.  

Livskvalitet är ett nyckelord för oss. Ingen ska heller vara ensam i livets slutskede. Tröst, en hand 

eller någon att prata med är en självklarhet.  

Höör ska fortsatt vara en kommun med ett rikt och växande föreningsliv. Barn- och ungdomar 

ska känna att vuxna utbildade ledare bryr sig och visar på alternativ för att inte hamna snett i  

livet. 

För oss Socialdemokrater ligger den största tryggheten i att ha försörjning, jobb, bostad och att 

kunna känna sig lugn och säker i vardagen. 

 

Vi Socialdemokrater i Höör vill: 

 införa social tid i hemtjänsten, 

 arbeta för en högre polisnärvaro för att förebygga brott både i tätorten och på landsbygden, 

 bygga in en fritidsgård i Ringsjöskolan, 

  att när barn rör sig ute på kvällarna skall de mötas av fältassistenter, polis och/eller  

      ideella krafter.  
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När saker blir jobbiga … 
Ibland blir inte livet som man tänkt sig och då kan man behöva hjälp med att komma tillbaka. 

Det kan till exempel gälla frågor eller tvist vid skilsmässa eller extra stöd för barn. Den sociala 

sektorn ska vara ett gott alternativ, ett stöd och en hjälpande hand. 

När något inträffar ska stödet finns att få. När det gäller barn och ungdomar är det viktigt att  

socialtjänsten har ett bra samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin, habiliteringen och  

skolan. 

Vi vill uppföra en familjecentral som ska rikta sig till barn och föräldrar och vara hälsofrämjande, 

generell, tidigt förebyggande  och stödjande. En familjecentral bör innehålla mödrahälsovård, 

barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med  inriktning mot förebyggande arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi Socialdemokrater i Höör vill: 

 arbeta för att införa en Familjecentral i Höör och  att regionen där ordnar såväl mödravård  

     som barnhälsovård, 

 verka för öppnandet av ett Fontänhus i Mellanskåne, för personer med psykisk ohälsa, 

 verka för att heltidsbrandmän ska finnas, samtidigt som deltidsbrandmännen ska vara kvar, 

 ge vuxna med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning rätt stöd och hjälp från social sektor  

      och andra instanser.  
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Förskola, grundskola och fritidshem 
Vid stor inflyttning av barn till Tjörnarp vill vi verka för att återställa mellanstadieskolan i Tjörnarp. 

Samarbetet mellan skola och socialtjänst ska fördjupas för att motverka psykisk ohälsa hos våra 

barn och ungdomar  – detta ger också en ökad närvaro i skolan. 

Många elever blir aldrig erbjudna kulturupplevelser. I barnkonventionen står det att alla barn har 

rätt till kultur, och därför är det viktigt att utöka ”Skapande Skola” och ”Kulturgarantin”, också för 

att befolkningen i Höörs kommun ökar och en ny skola är på gång att byggas i centralorten. 

Vi strävar efter att i görligaste mån ha behöriga lärare både i förskola och grundskola och fort-

sätta arbetet med att ge ej behöriga anställda lärare behörighet. Vi ska också arbeta för  

regelbunden kompetensutveckling för all skolpersonal. 

 

Vi vill säkerställa mer personal även på raster, och främja möjligheten att såväl pedagogisk  

personal som rastvakter är tillgängliga under raster och i matsalen. Någon form av aktivitet under 

rasterna ska finnas. Det är viktigt att skapa lugna och trygga miljöer i både inne- och utemiljö. 

 

Vi Socialdemokrater i Höör vill: 

ge alla elever samma möjlighet att utvecklas i skolan, duktiga som svaga och oavsett bakgrund, 

att Höörs kommuns skolresultat ska bli bland de bästa kommunerna i Skåne, 

renovera och modernisera Ringsjöskolan samt bygga in en fritidsgård, 

sträva efter att görligaste mån ha behöriga lärare från förskola till grundskola, 

utveckla elevhälsoarbetet på skolorna för att främja fysisk och psykisk hälsa och för ökad  

    skolnärvaro, 

bygga fler fritidshem så storleken på nuvarande grupper kan minska.  
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Vill du ha kontakt med oss? 
Maila: socialdemokraterna@socialdemokraternahoor.se 
 
På vår hemsida kan du läsa mer om vad som händer och vad vi 
gör: www.socialdemokraternahoor.se 
 
Följ oss på Facebook: Socialdemokraterna i Höör.i  

 
Vill du bli medlem? 
Öppna din Swish-app och scanna denna QR-kod: 
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Gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
Inom Höörs kommun finns idag ingen gymnasieskola. Att fritt få söka gymnasieskola inom Skåne 

är därmed viktigt för kommunens ungdomar. De ska ha möjligheter att söka en skola som passar 

intresse, möjligheter och förutsättningar. Vi vill därför bevara denna reform. 

Ansvaret för gymnasieskolan ska ligga kvar inom förvaltningen för Kultur, Arbete och Folkhälsa, 

då det går en röd linje genom nämnden kopplat till framtida arbete och försörjning. Vi vill också 

uppmuntra till vidare studier. 

Att lära sig svenska och få ett arbete är den viktigaste delen av integrationen i det svenska sam-

hället, något som är viktigt då man lever och bor här. Vi prioriterar därför integration och SFI 

inom ramen för gymnasieskolans verksamheter. 

 

Vi Socialdemokrater i Höör vill: 

bevara” fritt sök” till gymnasieskolor i hela Skåne, 

ha fortsatt hög kvalitet på kunskap och bemötande inom studie– och yrkesvägledningen, 

att integration och SFI ska prioriteras, och SFI bedrivas av kommunen,   

arbeta för att deltagare i Drivhusets verksamhet ska få en hel arbetsdag med undervisning och  

   praktik, vi vill utveckla Drivhuset.  
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Kultur och upplevelser 
Höörs kommun ska enligt planerna växa med 250 invånare om året och minst hälften av dessa 

kommer att vara barn och ungdomar. Vi vill därför öka det ekonomiska stödet till både  

ungdomsföreningar och kulturföreningar, vi vill också bygga ut hallar, idrottsanläggningar och 

andra aktivitetsytor. 

Biblioteket är en viktig mötesplats för kommunens invånare. Vi stödjer detta och vill ordna fler  

författaraftnar, utöka bokbussverksamheten efter behov och utveckla biblioteksverksamheten för 

att nå fler kommuninvånare. 

Inom Höörs kommun arrangeras många olika kulturarrangemang med olika arrangörer, till  

exempel allsångskvällar, 6:e juniarrangemang, Kulturnatten och Bosjöklosters blåsensemble-

kvällar. Vi vill utöka dessa och förstärka budgeten för att ge stöd åt mer och fler, också utanför 

tätorten. 

 

 

 

 

 

Vi Socialdemokrater i Höör vill: 

 utöka simskoleverksamheten så den  

     motsvarar efterfrågan, 

 skapa ett rättvist bidrags- och stödsystem för alla föreningar och evenemang, 

 bibehålla de många olika kulturarrangemangen och verka för att de blir fler samt erbjuda fler  

    gratis kulturarrangemang, 

 skapa en musikalskola för elever på mellan- och högstadiet,  

 utveckla sommarverksamheten inom kommunen, också till olika platser utanför centralorten.  
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Bostad och byggande 
Vi ska verka för att det kommunala bostadsbolaget ska äga kommunala hyresrätter och att de  

fastigheter som kommunen har verksamhet i också ska ägas av kommunen. 

Det är viktigt att så långt som möjligt förtäta Höörs centrum, detta för att undvika att bygga på  

högklassig jordbruksmark. 

Vi säger nej till marknadshyror - vi ska verka för alla ska ha råd att bo och leva i Höörs kommun. 

Grundläggande för en levande kommun är att möjligheter till skilda typer av boenden finns 

runt om inom kommunens gränser; villor, hyreslägenheter och bostadsrätter. Då gynnas integ-

ration, mångfald och gemenskap. 

 

Vi Socialdemokrater i Höör vill: 

ha allmännyttan och kommunens verksamhetsfastigheter kvar i kommunens ägo — dessa  

    skall inte säljas ut, 

verka för att hyresrätter byggs som passar alla invånare, vi vill ha hyresrätter också i  

    ytterområdena, 

bygga ut trygghetsboendet Kungshällan, 

köpa och bygga bostäder på oanvända tomter i centralorten.  
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Trafiken, klimatet och miljön 
Vi vill verka för att öka åkandet med tåg. Detta uppnår vi med fler tågstopp och senare avgångar, 

framför allt under kväller och helger och mot Malmö och  

Kristianstad. 

En trädpolicy bör inrättas för att träd: ökar syremängden, ökar  

trivsel och livsmiljö runt byggnader, bevarar den biologiska 

mångfalden. I kommunen ska vi behålla de träd vi har! 

Genom att kommunen köper närproducerat stöds den lokala  

företagsamheten samtidigt som man värnar miljö och klimat. Vi 

vill att detta görs i så hög utsträckning som möjligt. 

Inom Höörs kommun finns problem med invasiva arter.  

Det behövs därför en informationskampanj till invånarna, liksom 

en kommunal portal där man kan anmäla förekomster. Det behövs också möjligheter till deponi 

av borttaget invasivt växtmaterial. 

 

Vi Socialdemokrater i Höör vill: 

öka turtätheten inom allmänna kommunikationer för minskad fordonstrafik t ex genom fler  

     tåg-avgångar för ökat åkande, och senare avgångar från Malmö och Kristianstad, 

bygga fler gång- och cykelvägar i alla kommundelar, 

att kommunens busstrafik på sikt ska vara fossilfri, 

göra Höörs kommun oberoende av el genom att tillverka egen el till kommunens  

     verksamheter, 

bygga ut och modernisera våra reningsverk och säkra vårt dricksvatten.  
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