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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. Trots alla stora 
samhällsförändringar som skett är arbetet att 
ha ett tryggt och rättvist samhälle för alla 
inte färdigt.  
 
Det finns fortfarande stora utmaningar som 
arbetslöshet, bristande jämställdhet och 
orättvisa i samhället och som vi inte 
stillatigande tänker låta finnas kvar.  
Fortfarande präglas människors livssituation 
och förutsättningar starkt av den sociala 
bakgrunden. Alla människor som bor i 
Sverige har fortfarande inte samma 
förutsättningar till inflytande och 
medbestämmande i samhället och det råder 
stora ojämlikheter i hälsa, ekonomi och 
utbildningsnivå beroende på social 
bakgrund.  
 
Efter fyra års borgerligt styre i Sverige ser vi 
hur ojämlikheten ökar drastiskt. Samhällets 
gemensamt uppbyggda trygghetssystem 
raseras, arbetslösheten skenar i allt snabbare 
takt och nedskärningarna i den offentliga 
sektorn gör klyftorna mellan rika och fattiga 
allt större. De rikas trygghet är ohotad 
medan vanliga löntagare, pensionärer, sjuka 
och arbetslösas trygghet allt mer faller 
samman.  
 
Detta är inte det samhälle vi vill vara med 
och bygga. Vi Socialdemokrater vill istället 
fortsätta arbeta för ett välfärdsland som 
bygger på samarbete. Sammanhållning och 
solidaritet mellan yngre och äldre, mellan 
olika samhällsgrupper och mellan de som 
har mer och de som har mindre. Människors 
frihet och hälsa ökar när klyftorna i 

levnadsstandard och livsvillkor är små och 
när kvinnor och män är jämställda.   
 

De små liven 
Hörby är en växande kommun med både 
små och stora invånare. Att bli förälder i 
Hörby kommun ska vara lika tryggt och 
säkert som i resten av Skåne. Därför är det 
viktigt att det finns bra och välfungerande 
mödrahälsovård, barnhälsovård, barnomsorg 
och skola. Hörby kommun måste vara aktiva 
med att bevara en bra hälso- och sjukvård. 
Mödravården i Hörby har gång på gång stått 
inför hotet om nedläggning vilket vi inte kan 
acceptera.  
 

– Socialdemokraterna i Hörby 
kommer genom sina politiker i 
kommunen och i Region Skåne 
aktivt arbeta för att även i 
framtiden behålla mödravård, 
barnhälsovård och en väl 
fungerande vårdcentral i 
kommunen 

 

Lära sig krypa innan man 
kan gå 
En barnomsorg som känns trygg och 
professionell för både barn och föräldrar ska 
vara en självklarhet. Alla barn har behov av 
att synliggöras och detta ska ske från första 
dagen på förskolan till den dag det är dags 
för den nybakade studenten att sjunga om 
Studentens lyckliga dag. För att barnen ska 
kunna bli sedda och trygga krävs 
barngrupper och klasser samt personaltäthet 
anpassade efter barnens olika förutsättningar 
och behov.   
Lokalerna för både barnomsorg och skola 
ska vara anpassade till sitt ändamål och 
utrustade för att lärandet och 
undervisningen ska bli både effektiv och 
rolig.  
 
Idag är en fjärdedel av lärarnas arbetstid så 
kallad förtroendetid som läraren själv väljer 
hur och var de vill förlägga den. 
Skolledningen har i dagsläget i praktiken 
inget inflytande över denna tid. Vi anser att 
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skolans utveckling skulle gynnas av att 
rektorerna gavs större möjlighet att 
tillsammans med lärarna avgöra hur lärarna 
använder sin arbetstid. Det innebär inte att 
vi vill att lärarna skall arbeta mer. En rektor 
behöver kunna överblicka hela den 
tillgängliga arbetstiden för att kunna fördela 
densamma så att den används på bästa 
möjliga sätt för eleverna och gynnar deras 
måluppfyllelse. 
 
– Socialdemokraterna i Hörby vill ha 
minska barngruppernas storlek i 
förskolan. Personalen ska ha tid för att se 
och uppfylla barnens behov.    
 
– Vi lever allt mer i ett 24-timmars 
samhälle och behovet av barnomsorg på 
andra tider än traditionell kontorstid är 
ett faktum. Barn i Hörby ska ha rätt till 
bra barnomsorg oavsett föräldrarna 
arbetstider.  
 
– Barn har rätt att vara på förskola 25 
timmar i veckan även om föräldrarna är 
arbetssökande eller föräldralediga med 
ett syskon.  
  
– Socialdemokraterna i Hörby tycker att 
det är upp till föräldrarna att välja vilken 
huvudman som driver förskolan deras 
barn går i. Dock är vi mot 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.  
 

– Vi kan se att den borgerliga 
regeringens vårdnadsbidrag 
dränerar resurser från förskolan 
och detta kan vi inte acceptera i 
Hörby. Därför vill vi avskaffa 
vårdnadsbidraget i Hörby 
kommun. 

 

 
 

Släng upp väskan på 
ryggen och spring iväg till 
skolan 
Alla barn i Hörby, oavsett föräldrarnas 
utbildning, inkomst eller sociala bakgrund 
har rätt att lära sig, utvecklas och nå 
kunskapsmålen. Skolans uppgift är enligt oss 
socialdemokrater att ge barn och unga goda 
kunskaper för att bli kritiskt granskande och 
kreativa medborgare.  
Alla politiska beslut som tas ska ha 
barnperspektivet i fokus och måste alltid 
utgå från vad som är bäst för eleverna och 
deras resultat.  
 
Goda läs- och skrivkunskaper är nödvändigt 
för allt lärande och kunskapssökande. För 
detta är intressanta och läsbara böcker 
viktigt som ett komplement till all ny teknik. 
Men det är viktigt att skolorna i vår kommun 
hänger med i den tekniska utvecklingen. 
Datorer är ett nödvändigt hjälpmedel för 
både lärare och elever.  
 
Skolan 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. Skolan har 
ett viktigt uppdrag som förmedlare av 
demokratiska värderingar och synsätt. Detta 
kan inte ske genom att demokratin bara 
beskrivs som en företeelse utan demokrati, 
elevinflytande och ömsesidig respekt ska 
genomsyra det dagliga arbetet. Skolmaten är 
även den en viktig ingrediens för att skapa 
en trivsam skola. Maten ska vara god, 
näringsrik och närproducerad.  
 
– Alla lärare anställda i Hörby kommun 
ska ha en egen bärbar dator och… 
– om projektet med elevdatorer på 
högstadiet slår väl ut kommer vi arbeta 
för att införa detta på samtliga 
kommunala skolor i Hörby.  
 
 
– Socialdemokraterna i Hörby vill att 
skolan ska vara öppen för alla. Alla elever 
ska ha rätt till hjälp och stöd utifrån sina 
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förutsättningar. Bland annat finns det 
behov att öka 
modersmålsundervisningen inom 
kommunen för att hjälpa elever som kan 
tillgodogöra sig undervisningen på 
svenska bättre om de får denna hjälp. 
  
– Undervisningen kan inte ske utan 
lärare och därför är lärarlösa lektioner en 
självmotsägelse som inte ska finnas i 
Hörby.  
 
 
– Skolmaten ska vara både 
närproducerad och närtillagad. 
Klimatsmart och gott! 
 
– Förebyggande hälsovård även i unga år 
är viktig för hälsan för resten av livet. 
Därför ska skolhälsovård och 
hälsofrämjande åtgärder vara en självklar 
del i elevernas vardag.  

 

Bli kock, magister eller 
magisterkock? 
Gymnasieskolan är en frivillig skolform och 
elevernas möjligheter att välja vad och var 
man ska läsa är enorma. Detta är bra men 
ställer även krav på att elever och föräldrar 
skaffar sig information om utbildningarna 
och vilka möjligheter de olika studievägarna 
kan leda till. 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. Dessa 
”felval” riskerar att minska elevernas 
studiemotivation och skapar en stor ångest 
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. Möjligheten 
till det livslånga lärandet ska alltid finnas och 
grundläggs redan i grundskolan.  
 

– 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 även 
stora summor till kommunen.     

 

Jag sticker ut och leker 
med en kompis! 
Fritiden är en viktig del av människors 
vardag och har en stor betydelse för 
livskvalitén fastän fritiden ser olika ut hos 
olika individer. En rik fritid ska vara möjlig 
för alla. Särskilt viktigt är det att 
generationerna deltar i gemensamma 
aktiviteter. Kultur, idrott, biblioteks- 
förenings- och bildningsverksamheter är det 
kitt som håller ihop vårt samhälle och som 
måste finnas runt omkring i kommunen. 
Kulturservicen är en självklar del av 
grundservicen i kommunen. 
  
– Arbeta för att stärka amatörkultur1, 
teater och folkbildning genom att på sikt 
skapa ett kulturcentrum  
 
– Vi förslår 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 
 
– Vi kommer att arbeta för att stärka 
fritids- och kulturutbudet för 
funktionshindrade 
 
– Socialdemokraterna i Hörby anser att 
kultur och fritid får varsin egen nämnd 
med gemensam förvaltning så att kultur 
och fritidsfrågorna hålls demokratiskt 
levande 
 
En viktig del för att ha ett brett och 
attraktivt utbud av fritidsaktiviteter i 
kommunen är att ha ett starkt och vitalt 

                                                 
1
 *alla former för icke-yrkesmässiga aktiviteter som 

kan relateras till någon av de etablerade 

konstarterna  
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föreningsliv. 
   
– Socialdemokraterna i Hörby vill stötta 
projekt inom kultur- och föreningslivet, 
som ökar medborgarnas engagemang 
 
– 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 en kulturell mångfald 
 
– Det är dessutom viktigt att underlätta 
för allmänheten att hitta föreningarna på 
kommunens hemsida 

 
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 roligt och 
vitaliserande både för föreningarna och för 
kommunen men kräver satsningar både på 
bredden och för eliten. 

 
– Därför anser vi det är viktigt att det 
finns funktionsdugliga idrottshallar i 
hela kommunen.  Dessa hallar ska kunna 
ha internationella mått för bland annat 
handboll, basket och volleyboll  

 
– Det måste dessutom finnas väl 
underhållna motionsslingor, ridstigar 
och idrottsplatser att tillgå för invånarna 
i Hörby   

 

 
 
 
 
 

Alla vill vi att livet ska vara 
som en dans på rosor 
Kommunen och dess service är en viktig del 
i människors vardagsliv. Förutom service 
och stöd åt den enskilde är det kommunen 
som 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 
vara en medveten konsument. Varje år 
handlar kommunen för miljontals kronor 
och det är då viktigt att eftersträva 
klimatsmarta och rättvisemärkta 
upphandlingar med sikte på att Hörby ska 
bli en miljösmart och rättvisemärkt 
kommun.  
 

Medan benen rör sig till 
dansens rytmer 
Hörby är attraktivt med 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 och ha 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 garanterar även att man har en 
valfrihet rörande sin egen boendeform utan 
att behöva flytta från familj, vänner och 
socialt nätverk.  
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Hörbys unika natur ska värnas trots att 
kommunen växer. Detta lägger ett särskilt 
ansvar på att till exempel ta mycket stark 
hänsyn till strandskyddet för att även 
långsiktigt bevara allmänhetens tillgång till 
stränder och vattendrag.  Det är också ett 
särskilt ansvar att se till att tillväxten inte 
sker till priset av rovdrift på naturen. Vi 
måste vara rädda om våra vattentäkter, luft 
och vatten.   
 

– Vi vill utveckla miljöhänsynen och 
sträva efter ett slutet kretslopp trots 
att trycket ökar på vår region och 
naturen runtomkring 
 
– Ett nytt vattenverk och fortsatt 
arbetet för utbyggnad av vatten och 
avlopp behövs för att på ett 
långsiktigt sätt garantera rent och 
friskt vatten även i framtiden.  
 
– Dessutom behöver kommunen 
fortsätta arbetet för att bygga en ny 
reservvattentäkt  
   
– Vi ser gärna att Hörby, tillsammans 
med Region Skåne satsar på 
förnyelsebar energi i form av biogas 
 
– Vi avvisar varje form av utvinning 
av fossilgas och kommer att arbeta 
för att minerallagen reformeras.   

 
Men 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. 
Att värna det gröna i tätorten är viktigt. Att 
planera in parker, lekplatser, koloniområden 
och andra grönområden i samband med 
nybyggnation är inte bara miljösmart utan 
bidrar även till en grönare och vackrare 
miljö.  
 
Det ska vara enkelt att bo, studera, arbeta 
eller ta sig till fritidsaktiviteter i kommunen. 
Därför behövs en väl fungerande och pålitlig 
kollektivtrafik både inom kommunen och 
resten av Skåne. Både de lokala och 

omgivande vägarna ska ha en hög 
trafiksäkerhet och standard och det är därför 
vi socialdemokrater förespråkar 
 

– utbyggnad av väg E22 till motorväg 
 
– fortsatt förnyelse av centrala Hörby 
 
– fortsatt utbyggnad av lokaltrafiken 
utanför Hörby tätort 

 

Från skola till jobb 
Socialdemokratin sätter jobben först. Vi vet 
att full sysselsättning är möjlig och anser att 
arbetslöshet är ett slöseri med resurser. 
Arbetslöshet innebär enorma konsekvenser 
både för människorna det drabbar och för 
samhället i stort. Därför krävs en aktiv 
politik för att både 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 ännu mer 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 ytterligare. 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.  
 

– Stöd klimatsmarta och 
närproducerade produkter 

 
– Skapa nya jobb genom att driva på 
den miljödrivna näringsutvecklingen 

 
– Attrahera turister till Hörby för att 
utveckla möjligheter till rekreation, 
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natur- och kulturupplevelser, idrott, 
shopping och matupplevelser 

 
– Värna om kollektivavtalsenliga 
anställningar, meddelarfrihet och ha 
nolltolerans mot svartjobb för att 
skapa trygghet för både anställda och 
konsumenter.  

 

– 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! Inom både den 
offentliga sektorn och näringslivet väntar 
stora pensionsavgångar. Risken är 
överhängande att kompetensen försvinner ut 
ur organisationer samtidigt som många 
arbetslösa ungdomar inget hellre vill än att få 
komma in på en arbetsplats. Praktikplatser 
kan då vara ett utmärkt alternativ för 
ungdomar att få nödvändig erfarenhet 
samtidigt som den äldre generationen fasas 
ut. Vi måste därför bli bättre på att erbjuda 
praktikplatser och lärlingsplatser inom den 
egna verksamheten men också utmana 
näringslivet att ta in ungdomar. 
  

– Anställda i Hörby kommun ska ha 
rätt till trygga anställningar      
             
– I Hörby har alla anställda rätt till 
heltid men även möjlighet till deltid 
 
– Inflytandet över det egna arbetet 
ska vara stort för de anställda. 
Arbetsledningen ska tillsammans 

med medarbetarna avgöra hur man 
använder sin arbetstid.  
  
– När Hörby kommun handlar upp 
varor eller tjänster ska 
anställningsvillkor motsvarande 
kollektivavtal och meddelarfrihet 
gälla.  

 

När benen börjar tynga och 
orkestern spelar en stilla 
vals 
Vårt mål är ett vitalt och tryggt åldrande där 
människor stöds 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. 
Anhöriga som vårdar i hemmet eller 
fungerar som ett stöd för funktionshindrade 
ska erbjudas ett bättre stöd genom utökad 
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. 
Den kommunala servicen ska kännetecknas 
av höga kvalitetskrav oavsett om det är inom 
hemtjänst, äldrevård eller omsorgen. Det är 
även viktigt att de resurser som finns att 
beviljade verkligen används på ett sätt som 
ger brukarna ett mervärde.  
  
– För brukarnas bästa vill vi att det i 
kommunen eftersträvas ett mer 
teambaserat arbete för att åstadkomma 
spjutspetskompetenser inom geriatrik, 
psykiatri, demens, somatisk och palliativ 
vård 
 
– Idag ser vi att det finns en olycklig 
konkurrenssituation om de ekonomiska 
resurserna i socialnämnden där 
försörjningsstöd ställs mot äldreomsorg 
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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.  
 
– 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.  
 
– Omsorgens dagcenter på Tingsgatan 
behöver nya lokaler.  
 

 
 
 
 
 
 

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 har vi 
presentera i vilken riktning vi vill styra 
kommunen om ni väljare ger oss förtroendet 
i kommunvalet 2010.  
 
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 eller hur tjock din plånbok är.  
 
/Socialdemokraterna i Hörby 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialdemokraterna i Hörby 
www.socialdemokraterna.se/horby 


