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Summering av mandatperioden 2015-2018
Inför förra valet lovade vi i vårt handlingsprogram att vi skulle arbeta för
att skapa en kommun som var tillgänglig för alla. Det vill säga att oavsett
ålder, kön eller etnicitet så skulle vi arbeta för en bättre skola för alla
elever, fler och bättre boenden för dem som behövde bostad, förbättrad
kollektiv trafik. Vi lovade också en bättre äldrevård och omsorg, samt att
vi skulle vara en god arbetsgivare för kommunens anställda och att ha
med oss miljötänk i allt vad vi gör. Stora ambitioner som vi har tagit på
allvar och med fullt ansvar. För att klara de uppgifterna krävs en ekonomi
i balans samt långsiktiga och hållbara planer. När vi nu summerar de
första tre årens arbete kan vi pricka av ett antal positiva framtidsinsatser.
Vi Socialdemokrater vill arbeta
långsiktigt. Därför har vi tagit
fram strategier för personalfrågor, marknadsföring,
näringsliv, evenemang,
kommunikation och medborgardialoger. Vi har tagit
ansvar för helheten och sammanhållningen i kommunen
och bland annat involverat
kommuninvånare i ett flertal
större medborgardialoger.
Fastighetsbeståndet har
Susanne Meijer och Henrik Andersson
inventerats, detaljplaner för
nya bostadsområden pågår. Utredning av har skolan har genomförts.
Om och nybyggnad av idrottshallen Lågehallen är igångsatt. Centrumutveckling har samverkats med köpmannaföreningen och företagarna,
vilken även innebär förbättring av trafiksäkerhet, bättre kollektivtrafik
och goda parkeringsmöjligheter i centrum.
Kommunen är vår största arbetsgivare och målet med att bli en riktigt
bra arbetsgivare har börjat ta form, flera olika genomlysningar och
förändringar har genomförts eller pågår. Undersökningar visar att vi har
blivit bättre bl.a. med minskade sjukskrivningar, fler medarbetare blir
sedda och upplever sitt arbete som meningsfullt. Förebyggande och
uppsökande verksamheter är betydelsefulla, därför har genomfört det vi
lovade att återinföra frivilligsamordnare, vi rustade en ny organisation för
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våra unga med en ny fältorganisation. Lönen för personer i dagligverksamhet har ökats. Vi avsatte pengar till aktiviteter och subventionerade
kosten för funktionshindrade. Alla ska ha rätt till en meningsfull och aktiv
vardag.
Under tre år har mycket hänt och hösten 2017 var kommunens ekonomi
stark. Det har vi klarat för att vi inte är rädda för att ta ansvar. Vi vågar
stå upp för de motigheter som kan dyka upp på vägen. Vi har modet att
ta itu med de krafter som inte vill allas väl. Nu stundar ett kommande
val. Vill du på allvar tro på människan och förmågan att ta itu med de
utmaningar vi står inför med gemensamma krafter. Då skall du gå till val
med en valsedel märkt Socialdemokraterna såväl kommun, regionval
och riksdag.

Möjligheternas Hörby - det Hörby vi tillsammans skapar
Socialdemokraterna är ett parti för utveckling och växande. Vi har
målmedvetet arbetat för att gå från fattigdom, från klassamhälle mot
jämlikhet till demokrati, från arbetslöshet mot meningsfullt och utvecklande arbete för alla.
Vi socialdemokrater vill fortsätta att arbeta för ett välfärdsland. Beslut
som vi fattar skall hålla även för kommande generationer. Det vi verkställer bygger på samarbete, sammanhållning och solidaritet mellan
olika samhällsgrupper, yngre och äldre, mellan de som har mer och de
som har mindre. Det är när vi arbetar långsiktigt och inte ger upp som vi
når våra mål och visioner.
I detta handlingsprogram beskriver vi vad vi Socialdemokrater i Hörby
vill åstadkomma och arbeta för under den kommande mandatperioden
2019-2021
• Socialdemokraterna i Hörby vill investera i fler jobb,
bättre skola och starkare välfärd.
• Socialdemokraterna i Hörby vill göra framtidsinvesteringar
i bostäder, infrastruktur och miljön.
• Socialdemokraterna vill skapa en trygg kommun där det
finns goda förutsättningar att bo, leva och utvecklas i.
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Levande landsbygd
Vi ska stärka möjligheten att verka och leva i hela Hörby kommun. Vi
har en stark landsbygd jämfört med många andra delar av Sverige. Det
gör att vi har en stor potential att utvecklas ännu mer och växa i alla
delar av vår kommun. Vi definieras som tätortsnära landsbygdskommun,
vilket ger oss i Hörby kommun stora möjligheter att samverka med
närliggande kommuner i olika kommungemensamma frågor.

En modern och aktiv kommunpolitik är ett verktyg för utveckling och
jobb i hela Hörby. Det gör vi med åtgärder som förbättrat stöd till
näringslivsutveckling. Samt med en välfungerande arbetsmarknadsenhet
som samverkar med företagen, köpmannaföreningen, intresseföreningar,
LRF och en fortsatt utökat starkt arbetet med konceptet Förenkla Helt
Enkelt- det ska vara enkelt för medborgare i kontakten med kommunen.
Grunden är växtkraften i entreprenörskap och småföretagande på
landsbygden.
För att kunna verka på landsbygden krävs välfungerande infrastruktur.
Tillgång till offentlig och kommersiell service, investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Bredbandsutbyggnad och digitalisering
ska fortsätta så att vi täcker hela kommunen. I de områden som faller i
gråzonen ska vi verka för att kommunen går in och arbetar fram ett koncept
i samråd med entreprenörer, vilket kan betyda en kostnadsökning för
kommunen. Men vi anser detta vara av största vikt för en levande
företagsglödande landsbygd som även möjliggör till att bo kvar i sitt
hem på ålderns höst.
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Vi verkar för att köpa in mark och bygga i hela kommunen, vi ska se
över möjlighet att införa s.k. byabussar som byborna själv disponerar
via byföreningen för att tillåta så att ideell och kostnadsdelande samåkning
blir tillåten.
För att klara detta behöver vi en sammanhållen och bred förankrad
landsbygdspolitik. Vi behöver investeringar snarare än skattesänkning.

Boende med bra förutsättningar
Hörby kommun är både tätort och landsort vilket vi vill bevara som
kommunens speciella styrka. Det ska vara tryggt och trivsamt att bo
i Hörby kommun och det ska finnas boendeformer som passar alla
människor och åldrar. Vi 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 och boendeformer i kommunen
och vi kommer att fortsätta att utveckla markområden för framtida
möjligheter för byggande.
Vi socialdemokrater sätter som mål:
• 2019 ska vi arbeta för 50 nya bostäder
• 2020 ska vi arbeta för 100 nya bostäder och
• 2021 ska vi arbeta för ytterligare 100 nya bostäder

Miljö
Hörby skall vara i framkant med användandet av miljövänliga produkter
t.ex. el och biogas som drivmedel och fler stolpar för laddning av fordon
exempelvis cyklar och bilar.
Att värna om en grön tätort och planera in parker, lekplatser och koloniområden samt andra grönområden i samband med framtagande av
detaljplaner för nybyggnation är viktigt, vackert och miljösmart.

Kommunikation
Profilering av Hörby som natur- och miljökommun för att attrahera nya
invånare och företag ser vi som ett bra och fruktbart grepp.
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Det ska vara enkelt att bo, studera,
arbeta eller utöva fritidsaktiviteter
i Hörby kommun. Därför behövs
en pålitlig och fungerande kollektivtrafik både inom kommunen
och i resten av Skåne. Både de
lokala och omgivande vägarna
ska ha hög trafiksäkerhet och
standard.
Vi vill utreda om det är möjligt
att införa slingbusstrafik till våra
kringliggande byar i kommunen.
Vi fortsätter arbetet med att få en
trafiksäker lösning på väg13 vid
Östraby.

Trygghet
Vi fortsätter vårt trygghetsskapande arbete som startade med att vi
återinrättade fältverksamheten, frivilligverksamhet och uppsökande
verksamhet. Att skapa trygghet och en känsla av trygghet är ett långsiktigt
arbete. Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Vi behöver
samlas för att minska klyftorna, bekämpa brottsligheten och stärka sammanhållningen i vår kommun.
Vi socialdemokrater kommer att lägga fram förslag för riktade medel
till föreningar som tar aktiv del i arbete med socialinkludering av alla
medborgare.
Socialdemokraterna kommer att arbeta fram en modell på Idéburet
offentligt partnerskap – IOP – som är en samverkansmodell mellan det
offentliga och den idéburna sektorn med social inriktning för ett hållbart
inkluderande och ansvarstagande samhälle.
Aktivitetshuset som riktar sig till yngre ungdomar vill vi utveckla till ett hus
som ännu mer stimulerar unga till aktiviteter. Vi kommer att lägga fram
ett förslag för en central lokal för våra äldre ungdomar i samverkan med
föreningar -ett föreningens hus för äldre ungdomar. Vi vill pröva idén med
ett hus för alla åldrar, ett allaktivitetshus - kommunens vardagsrum.
Det är viktigt att vi tillsammans skapar en miljö där våra ungdomar
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får växa upp i trygghet och bli trygga medborgare. Samarbetet med
föreningslivet och civilsamhället är avgörande för ett positivt resultat.
Ungdomsstyrelsen tillsammans med unga i samhället ska tillsammans
få uppdraget av oss att arbeta fram ett föreningens hus med ungdomsfokus.
Vi kommer att fortsätta ge anslag till ökade förebyggande verksamheter
för våra ungdomar, med fler platser i sommarpraktik, utökade fritidsverksamheter och en central aktivitetslokal våra äldre ungdomar. Våra barn
och ungdomar ska känna trygghet under hela sin uppväxttid i vår kommun.
Här har barnomsorg, skola och fritidsverksamhet en stor möjlighet att
påverka och göra skillnad för varje individ.
Vi ska utöka fältorganisationen med minst ytterligare en fältsekreterare
som arbetar förebyggande och trygghetsskapande med ungdomar.
Vi socialdemokrater ska arbeta för att:
• Utöka det trygghetsskapande arbetet i kommunen
• Skapa ett föreningarnas hus - kommunens vardagsrum
• Ta fram förslag för riktade medel till föreningar som tar aktiv
del i arbete med socialinkludering av alla medborgare

Arbetsmarknad
Arbetslöshet innebär enorma konsekvenser för individen som drabbas
och för samhället i stort. Det behövs därför en aktiv politik för att behålla
de arbetstillfällen som finns och för att skapa nya jobb.
Vi socialdemokrater vill arbeta för att utveckla vår samhällsmodell – den
svenska modellen. Vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Konkurrenskraft
och anständighet går hand i hand. Vi ska bo i ett land där kvinnor och
män går till jobbet, tar ansvar, känner sig trygga. I vår kommun ska vi
arbeta utifrån samma värderingar för en trygg sysselsättning åt våra
kommuninvånare.
I Hörby ska vi fortsätta att arbeta med att skapa och bevara ett gott
företagsklimat som lockar till att pröva nya idéer och starta nya företag.
Samarbetet mellan högskola/universitet, näringsliv, fackliga organisationer och den offentliga sektorn ska stärkas.
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Inom både privat och offentlig sektor väntas stora pensionsavgångar.
Risken är överhängande att kompetens försvinner ur företag och
organisationer. Att anställa och erbjuda praktikplatser är ett föredömligt
sätt att behålla kompetens, minska arbetslöshet och skapa goda förutsättningar för framtiden för dem som i dag står utanför arbetsmarknaden.
Hörbymodellen för arbete är ett socialdemokratiskt koncept som visat sig
fungera utmärkt. Utifrån Hörbymodellen har det skapats en fristående
arbetsmarknadsenhet som samverkar med region, stat och näringsliv,
SFI, integrationsmyndigheten, skolan och socialförvaltning. Allt för att
skapa trygga levnadsvillkor för varje enskild individ. Vi ska lägga fram
förslag för ett minskat heltidsmått inom vård och omsorg samt skola och
förskola.
Vi socialdemokrater ska arbeta för att:
• Man skall kunna leva på sin lön, därför måste vi erbjuda alla
heltid i sin anställning inom Hörby kommun.
• Minskat heltidsmått.
• Ställa krav när Hörby kommun handlar upp varor och tjänster – då ska
anställningsvillkor med kollektivavtal och meddelarfrihet gälla.

Lärande genom livet
Målet för den socialdemokratiska skolpolitiken är en bra, jämlik och
kunskapsorienterad skola som kommer alla till gagn. En skola där är
barn och ungdomar utifrån sina individuella förutsättningar och behov
får möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper samt stimuleras till fortsatt
lärande. En skola där det finns möjlighet att utvecklas till kritiskt tänkande
och medkännande individer. För oss socialdemokrater är lärandet en
livslång process varpå möjligheter till studier måste finnas tillgängliga för
våra medborgare obeaktat i vilket skeende av livet man befinner sig.

Förskola
Föräldrar och vårdnadshavare ska uppleva att de lämnar sina barn till
en trygg, utvecklande och lärorik miljö när de lämnar barn på någon av
Hörbys förskolor.
Förskolan, som har en egen läroplan, spelar en viktig roll i barnen lärande. I
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förskolan ska behov av särskilt stöd uppmärksammas på̊ett tidigt stadium
och insatser sättas då det har stor betydelse för barnets möjligheter
att senare lyckas med sin skolgång. Socialdemokraterna kommer att
arbeta för ökade satsningar på utveckling, kvalité och personal.

Grundskola
För oss socialdemokrater står elevens individuella förutsättningar och
behov i centrum. Alla barn ska gå i en grundskola där studiero och
trygghet råder, där man möts utifrån sina förutsättningar, där kvalité och
utveckling präglar verksamheten. Nämnda faktorer är en ledstjärna som
står i centrum när vi socialdemokrater fortsätter arbetet med att skapa
Hörbys framtida skola. Ett arbete som vi redan under denna mandatperiod lyft högt upp på agendan. Men för att faktiskt leva upp till nämnd
ledstjärna måste resursfördelningssystemet ses över så att resurser
fördelas rättvist till de enheter där behoven är som störst. Det i sin tur
är garanten för att måluppfyllelsen ökar och att alla elever ges samma
möjlighet att lyckas med sina studier. Vi socialdemokrater ska utreda
hur en sådan förändring kan se ut.
Socialdemokrater kommer att fortsätta arbetet se över lokalsituationen
ta fram nya moderna förslag till skollokaler som kan möta framtidens
krav på skola och undervisning.Hörby kommuns skolor ska hålla en hög
kvalité och ge de bästa förutsättningarna för våra barn att tillägna sig en
god grundutbildning.

Kulturskolan
Vi ska fortsätta utvecklingen av kulturskolan. Vi vill att alla barn och
unga får möjlighet att delta i musik- och kulturskolans verksamhet. Vi
kommer att lägga fram förslag till sänkta avgifter, till max 500 kronor per
termin inom musik- och kulturskolan.

Gymnasieskola
Hörby kommun har inte någon egen gymnasieskola varpå huvudfokus
är god samverkan med de aktörer som våra ungdomar söker sig till är
av största vikt. Vi socialdemokrater anser att en utökad studievägledning
som eleven kommer i kontinuerlig kontakt med under hela sin skolgång,
som en viktig framtidssatsning. Vi har redan infört konceptet framtids9

kompassen, vilket innebär att eleverna kommer i kontakt med någon
arbetslivsförberedande åtgärd varje läsår. Vi vill satsa mer på studie
och yrkesvägledning med en möjlig ökad bemanning, men även genom
att fortsatt samt aktivt värna samverkan med andra aktörer, däribland
företagarna.

Fritidshem
Fritidshemmen i Hörby ska vara ett komplement till skoldagen och en
god resurs för våra barns utveckling och lärande. Fritidshemmen ska
erbjuda en trygg och god omsorg samt en stimulerande och meningsfull
fritid där inte minst den sociala gemenskapen har en betydelsefull roll.
Vi ser fritidshemmen som en del av en sammanhållen skoldag.
Vi socialdemokrater vill förbättra fritidshemmens förutsättningar och
anpassa verksamheten efter barnens behov.

Vuxenutbildning
Vi socialdemokrater ser lärandet som något livslångt. Vuxenutbildningen
är en möjlighet för omställning, komplettering och för att uppfylla människors drömmar. En fullgjord gymnasieutbildning är en av de viktigaste
faktorerna för den enskildes möjligheter att få ett arbete. Socialdemokrater kommer att se över anslagen kopplat till det kommunala aktivitetsansvaret för personer under 25 år som ännu inte fullgjort sin gymnasieutbildning.
Vi vill stärka, utveckla och samla hela den kommunala vuxenutbildningen och garantera alla rätten att välja utbildning. Vi socialdemokrater
anser att bildningsförbundens verksamhet är ovärderlig och en förutsättning för många människors möjlighet till personlig utveckling och en
rikare fritid. Vi vill öka kommunens samverkan med och stöd till bildningsförbunden.
Som led i att stärka integrationen av våra nyanlända medborgare ser vi
utveckling av SFI, svenska för invandrare, som prioriterat. Därtill inkluderas undervisning om hur det svenska samhället är uppbyggt och
eventuell anpassning till den enskildes behov, såsom eventuella inriktningar som syftar till att personen snabbt kan komma i arbete.
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Vi socialdemokrater ska arbeta för att:
• Sätta barnen och ungdomarna i centrum genom att satsa på
kvalitétshöjande insatser, förbättrad arbetsmiljö och ökade
möjligheter till fortbildning och kollegial samverkan.
• Fortsätta arbetet med att bygga framtidens skola. Planera
nya och moderna skollokaler som är anpassade till dagens
undervisning – såväl på landsbygd som i tätort parallellt med
att rusta upp befintligt lokalbestånd.
• Fortsätta det framgångsrika arbetet med framtidskompassen,
samverka med näringslivet och se över anslagen till studieoch yrkesvägledning
• Stärka elevhälsan och öka fokus på förebyggande arbete bland
annat kopplat till psykisk ohälsa.
• Förbättra fritidshemmens förutsättningar så att verksamheten
kan anpassas efter barnens behov.
• Stärka och utveckla den kommunala vuxenutbildningen.
• Lägga förslag på resursfördelningssystem
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.
Nu när arbetet med Nya Lågehallen
är igång ska vi fortsätta med en
översyn av idrottshallar och behov
av föreningslokaler på landsbygden.
I samverkan med kommun och
medborgarna samt lokala föreningar
vill vi utveckla vår landsbygd genom
att erbjuda nya möjligheter att mötas
i olika fritidsaktiviteter.
Idrotten har en unik förmåga att
bygga broar mellan människor och
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Kristina Cavetoft och Susanne Meijer.
Idrott, kultur och meningsfull fritid
bygger broar

det är viktigt att den är öppen och välkomnande för alla. Det är därför
viktigt att det finns väl underhållna motionsslingor, ridstigar, cykelstråk
och idrottsplatser.
När nya bostadsområden byggs ska spontanidrottsplatser vara ett
naturligt inslag i miljön.
Socialdemokraterna i Hörby vill stötta verksamheter och projekt inom
kultur- och föreningslivet som ökar medborgarnas engagemang, utifrån
tanken kring ett kulturcentrum. Vi arbetar vidare med att stärka amatörkultur, teater och folkbildning genom att skapa ett Hörby med kulturen i
centrum.
Vi socialdemokrater ska arbeta för att:
• skapa goda förutsättningar för idrott och fritidssysselsättning i
hela vår kommun
• stödja verksamheter och projekt inom kultur och föreningslivet
• göra en översyn av befintliga idrottshallar och inventera de
behov av idrottshallar och föreningslokaler som finns på
landsbygden
• spontanidrottsplaster finns i alla nybyggda bostadsområden
• skapa ett Hörby där kulturen sätts i centrum
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Välfärd - Folkhälsa
Vi socialdemokrater anser att Hörby ska vara en välfärdskommun som
bygger på sammanhållning och socialt välstånd. Det finns stora skillnader i hälsa för olika grupper. Det vill vi arbeta bort. Folkhälsa innebär
att ha tillgång till dräglig inkomst, bostad, arbete, utbildning, kunskaper
om kost och motionsvanor, meningsfulla aktiviteter, ett socialt innehåll
i vardagen samt stöd och hjälp i vardagen då detta behövs. Därför
fortsätter vi med det av Socialdemokraterna påbörjade arbetet med att
utveckla Hörby till en folkhälsokommun.
Vilket vi gör genom att under mandatperioden att lägga fram förslag
över hur vi i Hörby skall arbeta för att säkerställa att vi fullt ut uppfyller
kraven angående de sju diskrimineringsgrunderna;
• Kön t.ex. lika lön förlika arbete, heltidsnormen, att bli bekräftad
för det kön man bedömer sig ha
• Könsöverskridande identitet eller uttryck, vi ska ställa oss bakom och
besluta om en HBTQ certifiering av kommunen
• Etnisk tillhörighet - likabehandling
• Religion eller annan trosuppfattning
• Funktionsnedsättning- t.ex. tillgänglighetsplan, arbete för alla
• Sexuell läggning
• Ålder

Ungas hälsa
Vi socialdemokrater vill utveckla elevhälsan. En god förebyggande
skolhälsovård med hälsofrämjande åtgärder ska vara en självklar del i
vardagen. Den snabbt framväxande psykiska ohälsan bland ungdomar är
en fråga vars dignitet har växt på senare år som sin tur kräver förebyggande åtgärder. Barn och ungdomar ska i tidigt skede erbjudas
den hjälp och det stöd de behöver.
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Funktionshinder
Vi har ett samhälle idag som ställer stora krav på våra medborgare. Vi
kan aldrig acceptera att man ska falla mellan stolarna pga. bristande
stöd från samhället. Sveriges funktionshinderspolitik utgår från FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vilken
tar tillvara de rättigheter och intressen som personer med funktionsnedsättningar har i samhället. Vi fortsätter arbetet med att utveckla kultur
och fritid. Utöka antal anpassade bostäder, som skall var integrerade i
samhället. Det kan vara gruppbostad, trapphusboende och stödbostad.
Personer med funktionshinder har höga arbetslöshetstal vi ska arbeta
för att minska detta med ökad samverkan och krav på vår arbetsmarknadsenhet. Tillgängligheten för alla i vår kommun skall öka. Vi fortsätter
arbetet med tillgänglighetsarbetet som vi påbörjat. Detta ska ske i dialog
med företagare, köpmannaförening och alla kommunala verksamheter.

Äldreomsorg
Den kommunala servicen ska byggas utifrån respekt för seniorernas
behov, med rätt till ett meningsfullt liv, god vård och service. Man ska
ha möjlighet att bo kvar hemma så länge som man själv vill och orkar.
En bra organiserad hemtjänst och hemsjukvård är en förutsättning för
att kunna bo kvar hemma. När man behöver äldreboende så ska vi ha
boende där personalresurserna är anpassade och organiserade utifrån
det aktuella vårdbehovet. Man ska ha rätt till självbestämmande och
inflytande över sin vardag. Det kan innebära egen lägenhet med direkt
närhet till lokaler med möjlighet till samvaro, måltider och aktiviteter som
kultur, promenader, sociala träffpunkter.
Frivilligt socialt arbete är för oss en viktig samhällsfunktion som vi vill
uppmuntra och stötta och det är en glädje för socialdemokraterna att vi
kan konstatera att vi infört frivilligsamordnaren igen.
Befolkningsstrukturen innebär att allt fler blir äldre och lever längre.
Därför kommer socialdemokraterna att lägga fram förslag till nytt äldreboende, trygghetsboende och servicebostäder i kommunen.
Den nya tekniken ”e-hälsa” är ett bra komplement för en ökad självständighet i samband med sjukdom eller funktionsnedsättning. Vi socialdemokrater arbetar för att stärka digitala lösningar i hemmet i samverkan
med brukare, anhöriga och personal.
14

Vi socialdemokrater ska arbeta för att:
• Göra en översyn av elevhälsan för att säkerställa en god
bemanning med skolsköterskor, kuratorer och stödpersonal
som vänder sig till alla våra elever
• Bygga upp ett team i samverkan med regionen och primärvården för att ge den bästa eftervården för personer med
psykisk ohälsa
• Utveckla eftervården för de som har en psykisk funktionsnedsättning kombination med pågående missbrukutöka antal
anpassade bostäder, som skall var integrerade i samhället.
Det kan vara gruppbostad, trapphusboende och stödbostad.
• Personer med funktionshinder har höga arbetslöshetstal vi
ska arbeta för att minska detta med ökad samverkan och krav
på vår arbetsmarknadsenhet.
Du hittar oss även på Facebook
• Socialdemokraterna Hörby
• Susanne Meijer socialdemokratiskpolitiker

Roland Lindén, Eva Lilja, Susanne Meijer, Renaldo Tirone och Jan Axelsson
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