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Socialdemokraterna i Hörby

Så här förverkligar vi tillsammans
möjligheternas Hörby

Socialdemokraterna är ett parti för utveckling
och växande. Historiskt har vi målmedvetet
arbetat för att gå från fattigdom till välstånd,
från klassamhälle till jämlikhet, från maktlöshet
till demokrati, från utsugning till meningsfullt
och utvecklande arbete för alla. Trots de stora
samhällsförändringar som vi socialdemokrater
tidigare har genomfört är arbetet för ett tryggt
och rättvist samhälle åt alla inte färdigt. Det
finns fortfarande stora utmaningar att ta oss an,
som arbetslöshet, bristande jämställdhet och
orättvisor i samhället Fortfarande präglas människors livssituation och förutsättningar starkt
av den sociala bakgrunden. Alla människor som
bor i Sverige har inte samma förutsättningar
till inflytande och medbestämmande i samhället och det råder stora ojämlikheter i hälsa,
utbildningsnivå och ekonomi. Efter snart åtta
års borgerligt styre i Sverige ser vi hur ojämlikheten ökar dramatiskt. Våra trygghetssystem
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raseras, arbetslösheten skenar i allt snabbare
takt och skolresultaten är förfärande dåliga.
Dessutom är slitaget på miljö och människor är
stort. Detta tillsammans med nedskärningarna
i den offentliga sektorn ökar klyftorna mellan
rika och fattiga. De rikas trygghet är ohotad.
Den har till och med stärkts markant de senaste
åtta åren!
Sjuka, handikappade, löntagare, pensionärer,
och arbetslösas trygghet har raserats. Dessa
grupper har betalat för de välbesuttna att berika sig. Ett sådant samhälle vill vi inte ha!
Vi Socialdemokrater vill istället fortsätta
arbeta för ett välfärdsland. Beslut vi fattar skall
vara tänkta att hålla även för kommande generationer. Det vi verkställer bygger på samarbete, sammanhållning och solidaritet mellan
olika samhällsgrupper, yngre och äldre, mellan
dem som har mer och de som har mindre. Män-

niskors frihet, innovationskraft och hälsa
ökar när klyftorna i
levnadsstandard och
livsvillkor är små och
när kvinnor och män
är jämställda.
Delar du denna vår
grundsyn så röstar du
på oss Socialdemokrater i alla förestående
val 2014. Synsättet
i partiet är ovan beskrivna värdegrund.
Den kan förverkligas
om vi når framgång i
riksdagsvalet.
I detta handlingsprogram kommer vi att beskriva vad vi vill i åstadkomma i vår kära Hörby kommun.

Våra minsta invånare
Att bli förälder i Hörby kommun ska vara
tryggt och säkert. Därför är det viktigt att det
finns bra och väl fungerande mödrahälsovård,
barnhälsovård, barnomsorg och skola. Hörby
kommun måste vara aktiva med att bevara en
bra hälso- och sjukvård. Mödravården i kommunen har gång på gång stått inför hotet om
nedläggning vilket vi inte kan acceptera.
t Våra Socialdemokratiska politiker
kommer att arbeta aktivt för en väl
fungerande barnhälsovård, mödravård
och vårdcentral i Hörby. Vilken även omfatta en familjecentral som arbetar förebyggande från 0 -6 år och med hela
familjen.

förtjänar det bästa vi kan
åstadkomma…..
Barnomsorgen skall kännas trygg och professionell för både barn och föräldrar. Alla barn har
behov av att synliggöras och detta ska göras
från första dagen på förskolan, till den dag det
är dags för den nybakade studenten att sjunga
om Studentens lyckliga dar. Socialdemokraterna i Hörby vill minska barngruppernas storlek i
förskolan till 15 barn per avdelning. Personalen
ska ha tid för att se och uppfylla barnens peda-

gogiska behov, samt föra in genusfrågor, miljö
och klimattänkande i det dagliga arbetet med
barnen. För att klara den uppgiften skall vi öka
lärartätheten genom att anställa fler förskollärare.
Socialdemokraterna i Hörby tycker att det är
upp till föräldrarna att välja vilken huvudman
som driver förskolan deras barn går i. Vi är dock
emot att våra gemensamma skattepengar går
till vinst hos enskilda ägare. Skattepengar är
avsedda för att förstärka och förbättra verksamheten i förskolan, inte företagets kassa eller
ägarens vinst.
t Vi lever allt mer i ett 24-timmars samhälle
och behovet av barnomsorg på andra
tider än traditionell kontorstid är ett
faktum. Föräldrar i Hörby ska ha rätt till
bra barnomsorg, oavsett om föräldrar
arbetar oreglerad och obekväm arbetstid.
t Barn ska ha rätt att vara på förskola 25
timmar i veckan även om föräldrarna är
arbetssökande eller föräldralediga med
syskon.

Med glädje skall man komma
till skolan....
Socialdemokraterna i Hörby vill att skolan skall
bygga på trygghet och vara öppen för alla. Alla
elever skall ges förutsättningar att nå upp till
målen. Var och en skall få hjälp och stöd utifrån
sina förutsättningar.
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Vi anser att alla barn oavsett social bakgrund,
har rätt till utbildning och utveckling mot de i
skolplanen uppställda kunskapsmålen. Vi anser
att skolan skall ge eleverna kunskap och utveckla dem som individer i hur man tillgodogör sig
utbildning så att de växer upp till kreativa och
kritiskt granskande medborgare. Alla beslut vi
tar skall ha barnperspektivet för ögonen. Rektor
behöver kunna överblicka hela den tillgängliga
verksamheten. För att få bästa möjliga skola
skall rektors ansvar för det pedagogiska ledarskapet stärkas.
Skickliga och engagerade lärare är det viktigaste för elevernas resultat. Den synen delar vi
med Stefan Löfven och resten av partiet som nu
har presenterat en nationell kompetensutvecklingsplan för lärare i ett sjupunktsprogram. I
klassrum med färre elever får lärarna möjlighet
att vara just lärare och stärka sin pedagogiska,
kompetens och påverka sin lön och sina arbetsvillkor.
Goda matematik läs- och skrivkunskaper är
nödvändigt för allt lärande och kunskapssökande. En dator till alla elever är i det närmaste en
självklarhet. Det skall dock inte utesluta intressanta och läsvärda böcker som är viktiga för läs
kunskap. Kraven som skollagen ställer om skolbibliotek är en målsättning för oss Socialdemokrater att uppfylla.
Skolan har ett viktigt uppdrag som förmedlare
av demokratiska värderingar och synsätt. Skolan
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är arbetsplats för både lärare och elever. Mobbning, våld och kränkningar är inte acceptabelt
och det är allas skyldighet att tillsammans
aktivt arbeta för att sådant inte ska förekomma
i Hörbys skolor. Demokrati, elevinflytande och
ömsesidig respekt ska genomsyra det dagliga
skolarbetet. Likabehandlingsplanen skall vara
välkänd för alla i skolan och följas av all skolpersonal och alla elever och vara ett levande dokument i skolan.
Särskolan är en viktig del av grundskolan för
de elever som behöver extra stöd. För att kunna
ge de här eleverna det bästa behövs specialiserade lärare. Det är lika viktigt för dem som för
alla andra skolbarn att få bra utbildning i sin
hemkommun
Kulturskolan är en annan viktig verksamhet
att värna om. Barn och unga som behöver extra
stimulans för sin utveckling kan ha en stor möjlighet till detta genom kulturskolan. Därför skall
den vara avgiftsfri så att alla kan vara med.
Skolmaten är viktig för en trivsam skola. Maten ska vara god, näringsrik och närproducerad
på ett klimatsmart sätt och eleverna skall förstå
vinsten med det.
t Socialdemokraterna i Hörby vill att skolan
ska vara öppen för alla, alla elever skall få
hjälp och stöd utifrån sina förutsättningar.
Det finns behov av att öka modersmålsundervisning för att hjälpa elever att
tillgodogöra sig undervisning på svenska
bättre. Det finns behov av att utveckla

organisationen av mottagandet av
ungdomar med annat modersmål.
t Undervisning kan inte ske utan lärare.
Därför är lärarlösa lektioner en självmotsägelse som inte ska finnas i Hörby.
Läxhjälp skall erbjudas eleverna i skolan
oavsett tjockleken på föräldrarnas plånbok.
t Förebyggande hälsovård för unga, är
viktig för hälsan för resten av livet.
Därför ska skolhälsovård och hälsofrämjande åtgärder vara en självklar del i
elevernas vardag.
...och efter skolan
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska
utgå från en helhetssyn på eleven och elevens
behov. Att det finns bra fritidsverksamhet för
skolbarnen efter skolans slut är värdefullt såväl
ur trygghetssynpunkt som i ett stimulansperspektiv. Fritis ska hållas i lokaler som är anpassade efter barngruppens storlek, och ta hänsyn
till barn med funktionshinder. Många barn är
på fritids många timmar på grund av att föräldrarna har långa arbetsdagar. Vi vill att det
finns bra fritidsverksamhet för skolbarnen efter
skolans slut.
Förverkliga sina drömmar……
Gymnasieskolan är en frivillig skolform och
elevernas möjligheter att välja vad och var man
ska läsa är enorma. Detta är bra, men det ställer
krav på att elever och föräldrar skaffar sig information om utbildningarna och vilka möjligheter de olika studievägarna kan leda till.

Företag och organisationer behöver kompetenta medarbetare, i ständig utveckling. Vuxenutbildningen utgör en viktig väg för människor
att utbilda sig vidare och få en ny chans på
arbetsmarknaden Samverkan med näringslivet
i Hörby för att säkra kompetent arbetskraft ser
vi Socialdemokrater som fullständigt naturligt
och nödvändigt.
t Vi socialdemokrater kommer att arbeta
för en utökad studievägledning som ska
hjälpa eleverna och deras föräldrar välja
”rätt” gymnasieutbildning. Om färre
elever väljer fel och slipper byta program
och skola efter påbörjad kurs sparar det
stora summor till kommunen
t Vuxenutbildning stärker Hörby kommuns
invånare, utbildning är ett måste för att
kunna skifta inriktning i arbetslivet av
egen fri vilja eller av påtvingande omständigheter. Kunskap är lätt att bära och
är inkörsporten till många arbeten.
Socialdemokraterna vill att Hörby ska
konkurrera med kunskap och kompetens,
inte med sänkta löner.
t Utbildning i svenska för invandrare, SFI
skall stödjas och stimuleras i sitt lärande.
Invandrare ska ges möjlighet att utveckla
sina kunskaper och sin kompetens i syfte
att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt främja sin personliga utveckling och integrering i Hörby. Utgångspunkten för utbildningen ska vara
den enskildes behov och förutsättningar.
t Särvux ( vuxenutbildning för personer
som gått i särskola) behöver utvecklas
och bredda sitt utbud.
Ha en rik och berikande fritid…

Att det inte är helt lätt att sätta sig in i informationsflödet och göra ”rätt” val märks tydligt
då många elever varje år ångrar sitt val av gymnasieutbildning.

Fritiden är en viktig del av människors vardag
oavsett ålder och en meningsfull fritid har stor
betydelse för vår livskvalité.

Dessa” felval” riskerar att minska elevernas studiemotivation och kan skapa beslutsvånda och
osäkerhet inför framtiden För oss socialdemokrater är det viktigt att det finns både teoretiska
och yrkesinriktade utbildningar på gymnasiet.
Men det ska finnas möjlighet att senare i livet
byta inriktning på arbetslivet genom att läsa
vidare eller lära sig ett nytt yrke. Utbildning är
inte något man får en gång som ung och som
räcker tills man blir gammal.

En rik fritid ska vara möjlig för alla oavsett var
man bor i vår kommun. Kultur, idrott, biblioteks- förenings- och bildningsverksamheter är
det kitt som håller ihop vårt samhälle.
t FRIMI fritid med idrottslig inriktning är
ett lovvärt försök som IK Lågan och UNF
innebandyförening har utvecklat. Detta
är ett initiativ som Socialdemokraterna i
Hörby gärna skulle se mer av och involvera kulturföreningar och studieförbund.
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t Vi Socialdemokrater arbetar för att stärka
amatörkultur, teater och folkbildning
genom att på sikt skapa ett kulturcentrum. Även anpassat för den som är funktionshindrad.
t Vi föreslår att man ser över befintliga lokaler, ägda av Hörby kommun, som
sällan används eller som står tomma så
att dessa kan rustas upp eller anpassas
så att de kan utnyttjas till verksamhet
inom kultur- och fritidsområdet.
t Socialdemokraterna i Hörby vill stötta
projekt inom kultur- och föreningslivet,
som ökar medborgarnas engagemang.
En viktig del för att ha ett brett och attraktivt utbud av fritidsaktiviteter i kommunen
är att ha ett starkt och vitalt föreningsliv,
som presenteras på kommunens hemsida.
t Vi vill även verka för att ungdomar som
idag inte är aktiva i föreningar inom
kultur- och fritidsområdet ska få en
möjlighet att bli det…
… och att utveckling av ungdomsverksamheten sker i en demokratisk anda för både pojkar
och flickor i kulturell mångfald.
Idrotten har en unik förmåga att bygga broar
mellan människor och det är viktigt att idrotten
är öppen för alla. Särskilt viktigt är att pojkar
och flickor får lika villkor för att utöva sin idrott.
Hörby är en riktig idrottskommun där det finns
många duktiga idrottare på både motions och
elitnivå. Detta är vitaliserande och roligt både
för föreningarna och för kommunen men kräver
satsningar både på bredd och för elit.
t Därför anser vi det är viktigt att det finns
väl underhållna motionsslingor, ridstigar
och idrottsplatser att tillgå för invånarna i
Hörby. Samt funktionsdugliga idrottshallar
i hela kommunen. Dessa skall kunna ha
internationella mått för bland annat handboll, basket och volleyboll. Istället för en
skejtpark vill vi bygga en aktivitetspark
som bättre riktar sig till bägge könen och
de med funktionshinder.
I en kommun som är tillgänglig
Kommunen och dess service är en viktig del
i människors vardagsliv. Förutom service och
stöd åt den enskilde är det kommunen som
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skapar förutsättningarna för bostäder, arbete
och vägar. Kommunen bär ansvar för att dess
invånare lever säkert och tryggt. Kommunen har
också ett ansvar för att bidra till ett långsiktigt
hållbart samhälle. Detta ansvar kan man ta praktiskt genom att kommunen och dess invånare är
medvetna konsumenter. Varje år handlar kommunen för miljontals kronor och det skall göras
på ett rättvisemärkt och klimatsmart sätt
Hörby kommun består av en unik blandning
av tätort och landsort vilket vi vill bevara som
kommunens speciella styrka. Det ska vara lätt
att bo i Hörby och det ska finnas boendeformer
som passar alla. Byggande och exploatering ska
ske i enlighet med plan- och bygglagen enligt
bygglovsprövning som är rättvis och demokratisk.
Plan- och byggkontoret skall vara ett behjälpligt organ i den kommunala verksamheten för
att underlätta för samhällsinnevånarna vid olika
byggfrågor, samt underlätta för funktionshindrade att få bättre tillgänglighet på de kommunala inrättningarna. Dessutom utöva tillsyn över
att de privata näringsidkarna lever upp till de
tillgänglighetskrav som ställs enligt lag. Vi socialdemokrater anser att alla har rätt till en egen
namnskylt på dörren. Att flytta hemifrån när
man är vuxen är en rättighet som många förvägras idag. Det behövs fler hyresrätter i kommunen och vi kommer att arbeta för att utöka
byggandet av både vanliga lägenheter och
marklägenheter. Fler lägenheter ger möjlighet
att stanna på orten utan att behöva flytta från
familj, vänner och socialt nätverk.
som är vacker och omtänksam
Hörbys unika natur ska värnas trots att kommunen växer. Detta lägger ett särskilt ansvar
på att till exempel ta mycket stark hänsyn till
strandskyddet, detta för att värna djur- och
växtliv samt att även långsiktigt bevara allmänhetens tillgång till stränder och vattendrag. Det
är ett särskilt ansvar att se till att tillväxten inte
sker till priset av rovdrift på naturen.

Vi måste vara rädda om luft, vatten och våra
vattentäkter.
t Miljöpåverkan ökar på vår region och
naturen runt omkring därför vill vi utveckla miljöhänsynen och sträva efter ett
slutet kretslopp
t Ett nytt vattenverk och ett fortsatt arbete
för utbyggnad av vatten och avlopp
behövs för att i framtiden garantera rent
och friskt vatten. En ny reservvattentäkt
kommer vi att arbeta för.
t Vi ser gärna att Hörby, tillsammans med
Region Skåne satsar på förnyelsebar
energi i form av biogas.
t Vi avvisar varje form av utvinning av fossilgas och kommer att arbeta för att
minerallagen reformeras.
Det handlar inte bara om att bo. Vi vill att
Hörby ska vara vackert och trivsamt. Det finns
ett stort behov i kommunen att rensa upp
bland förfallna byggnader och tomter.
Ett helhetstänk kring ekonomiska, sociala
och ekologiska aspekter där solidaritetstanken
utgör fundament och där vi bär med oss miljö
och klimathänsyn i våra beslut, gagnar vår
bygd.
Att värna det gröna i tätorten är viktigt. Att

planera in parker, lekplatser och koloniområden samt andra grönområden i samband med
nybyggnation är inte bara vackert utan också
miljösmart. Profilering av Hörby kommun som
natur- och miljökommun för att attrahera nya
invånare och företag ser vi som ett nyttigt och
bra grepp.
Det skall vara enkelt att bo, studera, arbeta
eller idka fritidsaktiviteter i Hörby. Därför behövs en pålitlig och fungerande kollektivtrafik
både inom kommunen och i resten av Skåne.
Både de lokala och omgivande vägarna ska ha
en hög trafiksäkerhet och standard och det är
därför vi socialdemokrater förespråkar
t Upprustning av vägbeläggning och
trottoarer.
t Fortsatt utbyggnad av lokaltrafiken
utanför Hörby tätort.
t *OPN)ÚSCZUÊUPSUCFHSÊOTBHFOPNGBSU
av tunga fordon.
t 'ÚSBUUNJOTLBNJMKÚCFMBTUOJOHFOPDI
underlätta användningen av elbilar vill vi
bygga minst en laddningsstation.
Hörby en kommun som man
vill bo och arbeta i……
Socialdemokratin sätter jobben först och anser
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att arbetslöshet är ett slöseri med resurser.
Arbetslöshet innebär enorma konsekvenser
för människorna det drabbar och för samhället
i stort. Därför krävs det en aktiv politik för att
behålla de arbetstillfällen som finns och för att
skapa nya jobb. Skåne och Hörby är beroende
av att ha ett rikt och varierat näringsliv som
står starkt även när det går dåligt för enskilda
branscher. I Hörby måste vi fortsätta att ha ett
gott företagsklimat som lockar till att pröva nya
idéer och starta nya företag. Vi kan även dra
nytta av att Skåne är en forskningstät region
och låta de idéer och möjligheter som föds
bättre kommersialiseras och spridas. Samarbetet mellan högskola/universitet, näringsliv, fackliga organisationer och den offentliga sektorn
kan stärkas. Satsningar på kunskapsintensiva
sektorer leder också till fler arbetstillfällen inom
såväl den avancerade tjänsteproduktionen som
handel- och servicebranschen. Det breddar
och gagnar hela den skånska arbetsmarknaden
där alla måste få plats, oavsett kompetens och
utbildningsbakgrund.
t Stöd klimatsmarta och närproducerade
produkter
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t Skapa nya jobb genom att driva på den miljödrivna näringsutvecklingen.
t Attrahera turister till Hörby för att utveckla
möjligheter till rekreation, natur- och kulturupplevelser, idrott, shopping och matupplevelser.
t Värna om kollektivavtalsenliga anställningar,
meddelarfrihet och ha nolltolerans mot svartjobb för att skapa trygghet för både anställda
och konsumenter.
t Kommunen ska aktivt verka för att behålla
en bemannad Arbetsförmedling på orten så att
den Hörbybo som drabbas av arbetslöshet lätt
har tillgång till en hjälpande myndighet med
uppdrag att förmedla ett nytt arbete.
Hörby kommun – en
Mönsterarbetsplats
Hörby kommun ska vara ett föredöme vad
gäller arbetsvillkor och arbetsmiljö. Som arbetsgivare måste vi gå i bräschen för att erbjuda
anställningar åt de grupper som har svårt att ta
sig in på arbetsmarknaden. Hörby ska föregå
med gott exempel och visa att alla kompetenser behövs!

Tekniska lösningar för att uppnå en god
arbetsmiljö är viktigt, liksom möjligheten att
förse all personal med tekniska hjälpmedel och
utbildning för god kommunikation med kommunen som arbetsgivare och kommunens invånare.
Inom både privat och offentlig sektor väntar
stora pensionsavgångar. Risken är överhängande att kompetenser försvinner ur organisationer. Att anställa och erbjuda praktikplatser är
ett föredömligt sätt att behålla kompetens och
minska arbetslöshet, framförallt bland unga. Vi
kommer att verkställa en arbetsmarknadsenhet som en egen resultatenhet. Denna skall
samverka med lärcenter, SFI, integrationsmyndigheten, skolan och socialförvaltning. Även
arbetsförmedlingen, försäkringskassan och
näringslivet i Hörby kommun är viktiga samarbetspartners.
En viktig grupp för arbetsmarknadsenheten
är de kommuninvånare som har någon form av
funktionshinder. Socialdemokraterna arbetar
för ett samhälle som inkluderar i stället för exkluderar personer med nedsatt arbetsförmåga
på arbetsmarknaden. Här kan sociala företag
vara en fin verksamhet.
t Anställda i Hörby kommun ska ha rätt
till trygga anställningar, vi arbetar för

fasta anställningar i motsats till timanställningar, vilka har ökat katastrofalt
under femklöverns styre.
t I Hörby har alla anställda rätt till heltid
men även möjlighet till deltid personalen
skall regelbundet vidareutbildas inom
ramen för sina anställningar.
t Inflytandet över det egna arbetet ska vara
stort för de anställda. Arbetsledningen
ska tillsammans med medarbetarna avgöra hur man använder sin arbetstid.
t När Hörby kommun handlar upp varor
eller tjänster ska anställningsvillkor motsvarande kollektivavtal och meddelarfrihet gälla.
En plats för ett mysigt och
trivsamt åldrande
Vårt mål är ett vitalt och tryggt åldrande där
människor stödjs att klara sig på egen hand
för ett fortsatt bra och meningsfyllt liv även på
ålderns höst.
Den kommunala servicen ska byggas upp
med respekt för seniorernas egen vilja och
erkännande av deras rätt till ett meningsfyllt liv,
god vård och service.
Vi skall ha service där vi satsar på kvalité,

9

kompetens och utbildning för att ge god vård
och omsorg för våra äldre, sjuka och handikappade i Hörbybor. Anhöriga som vårdar i hemmet
eller fungerar som ett stöd för funktionshindrade ska erbjudas avlastning och avlösning.
När vardagsgöromålen blir för tunga ska man få
flytta till ett boende där personalresurserna är
anpassade och organiserade utifrån det vårdbehov som finns. De särskilda boendena ska
arbeta med respekt för den enskildes rätt till
självbestämmande och inflytande över sin egen
vardag. Kultur, promenader, sociala aktiviteter är
områden som måste utvecklas på våra boenden.
Demensvården måste fördjupas och utvecklas.
För detta behövs mer specialistutbildad personal
i demensvård. Utemiljön är angelägen att förbättra och detta i forma Sinnenas trädgård som
både lugnar den orolige och piggar upp den
som är alltför lugn. Den kommunala servicen ska
kännetecknas av höga kvalitetskrav oavsett om
det är inom hemtjänst, äldrevård eller omsorgen.
Hemtjänsten vill vi dela upp i mindre grupper
med undersköterskor som gruppledare som
ansvarar tillsammans med enhetsledare. I dag
ansvarar en chef för 80 personer vilket är ohållbart. Inom vård och omsorg vill vi arbeta teambaserat med fokus på specialistkompetenser
hos undersköterskor och sjuksköterskor speciellt
inom geriatrik, psykiatri demens, somatisk och palliativ
vård. Frivilligt socialt arbete är
för oss en viktig samhällsfunktion. Frivilligt arbete ger både
den som får hjälp och den
som ger hjälp en meningsfull
vardag. ”Att läsa Skånskan för
Kalle eller gå på promenad
med gamla Agda ” är oerhört
värdefullt och uppskattat.
Därför kommer vi att starta en
frivilligcentral som får hjälp av
en frivilligsamordnare anställd
av kommunen.
t För brukarnas bästa vill vi
att det i kommunen skall
bedrivas ett kunskapsbaserat teamarbete för
att åstadkomma spjutspetskompetenser inom
geriatrik, psykiatri, demens,
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somatisk och palliativ vård.
t Idag ser vi att det finns en olycklig konkurrenssituation om de ekonomiska resurserna i
socialnämnden där försörjningsstöd ställs
mot äldreomsorg och omsorg. Det är inte
en rimlig situation och därför vill vi renodla
de olika verksamheterna så att de får rimliga
ekonomiska förutsättningar att möta medborgarnas behov
t Befolkningsstrukturen och vårt åldrande
innebär att allt fler seniorer behöver både
service och hjälp. Därför vill vi redan nu börja
planera ett nytt äldreboende och trygghetsboende i kommunen. För våra ungdomar
med funktionshinder behöver vi bygga
gruppbostäder där man kan leva tillsammans
med personer i samma ålder. Kultur, sociala
aktiviteter och en attraktiv daglig verksamhet
centralt i samhället är av stor betydelse för
ett aktivt samhällsdeltagande. Den tillgänglighets politiska plan som vi arbetar för,
kommer vi att slutföra för en god tillgänglighet för alla i samhället.

Avslutningsvis
vill vi säga att…
Hörby har under många år letts av en borgerlig ledning och en hel del av vad som gjorts har
varit bra och utvecklat Hörby. Men det är vår
fasta övertygelse att Hörby kan bättre än så här.
I detta kommunalpolitiska program presenterar
Socialdemokraterna i vilken riktning vi vill styra
kommunen om ni väljare ger oss förtroendet i
kommunvalet 2014.

Vi försöker inte påstå att allt kommer att
kunna göras omedelbart eller att livet för dig
som boende i Hörby kommer att bli som en
saga över en natt, men vi ska göra vårt bästa för
att göra kommunen till en lite mer solidarisk,
trygg och rolig kommun att leva och bo i, oavsett vem du är, var du kommer ifrån.
Socialdemokraterna i Hörby

Du + jag blir ett vi,
som kan och vill
skapa ett bättre Hörby
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Kommunfullmäktigelistan
inför valet i september 2014

Susanne Meijer

Tommy Hall

Lena Rosvall

Henrik Andersson

Ulla-Britt Thiman

Håkan Hansson

Kristina Cavetoft

Gunnar Bergqvist

Johan Månsson

Anders Johansson

Renaldo Tirone

Tommy Neubert

Susanne Stjernfeldt

Lillemor Widh

Bertil Månsson

Rune Olsson

Robert Stenbeck

Roland Lindén

Mikael Nersäter

Nils Landén

Henrik Feldt

Christer Johnsson

Berith Andersson

Sussane Göransson-Nilsson

Anders Rosvall

Inger Nilsson

Harriet Olsson-Strange Jill Protos-Christensson

Detta är våra kandidater till kommunfullmäktige i Hörby.
Vill du veta mer om vår politik? Prata med oss eller besök
www.socialdemokraterna.se/horby

Socialdemokraterna i Hörby

