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HÖRBY
Människans frigörelse är socialdemokratins mål.
Socialdemokratins samhällsbygge baseras på jämlikhet
och jämställdhet, där alla människor lever i frihet med
makt över sina liv och den gemensamma utvecklingen av
samhället. Alla invånare i Hörby ska känna sig trygga och
ha möjlighet att utvecklas efter sin förmåga.

Inledning
Människans frigörelse är socialdemokratins mål. Socialdemokratins samhällsbygge baseras
på jämlikhet och jämställdhet, där alla människor lever i frihet med makt över sina liv och
den gemensamma utvecklingen av samhället. Alla invånare i Hörby ska känna sig trygga och
ha möjlighet att utvecklas efter sin förmåga.
Demokrati bygger på friheter och det innebär att vi måste vara beredda på och ha en plan
med åtgärder, om sådana friheter missbrukas. Under många år har högerextrema åsikter
slagit rot och vuxit i Europa, Sverige och nu på senare tid även i Hörby. Ibland med hjälp av
demokratiska medel - men alltid med antidemokratiska avsikter. Vi har också sett
marknadskrafter tränga sig in i utrymmen där majoriteten av våra liv utspelar sig; i skolan,
vården och omsorgen. För oss är demokratin överställd marknaden.
Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.
Gustav Möller
Driften av kommunens verksamheter ska i huvudsak finansieras gemensamt via skatten. God
välfärd ger fler möjligheter att lyckas, därför går välfärdssatsningar före skattesänkningar.
Tillskott till kommunens kassa ska användas för att skapa nya tillgångar, stimulera
bostadsbyggande, säkerställa bästa möjligaste välfärd och utveckla länken mellan tätort och
landsbygd. Vi tar alltjämt avstånd från den politik som syftar till att privatisera välfärd och ej
syftar till att bibehålla god ekonomisk hushållning. I socialdemokraternas Hörby är ledorden
transparens, solidaritet och en en känsla av gemenskap. Möjligheternas Hörby skapar vi
tillsammans!

Socialdemokratisk politik = Politik för vanligt folk!

Vi skall vända på varenda sten för att bryta segregationen och få
bort våld och brottslighet.
Trygghet
Socialdemokraterna i Hörby vill öka tryggheten för kommunens invånare genom att arbeta
för att minst en polis skall vara stationerad i Hörby på heltid. En av polisens viktigaste
arbetsuppgifter bör vara att arbeta förebyggande i skolorna och vara ute på våra gator och
torg. I ett nära samarbete med fältgruppen och andra organisationer kan kommunpolisen
skapa ett bra klimat bland våra ungdomar. Vi vill arbeta förebyggande genom att arbeta med
tidiga insatser för att nå barn, unga och familjer. Vi vill inrätta en familjecentral där man kan
utveckla samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis. Detta för att minska risken för att
barn och unga hamnar utanför samhällets trygghetssystem och därmed inte får stöd i rätt tid.
Vi socialdemokrater vill värna ungdomarnas fritid. Vi har många föreningar i kommunen som
gör ett helt fantastiskt arbete när det gäller att få våra ungdomar aktiva. Dessa föreningar
måste vi stödja så att de kan fortsätta utveckla sin verksamhet. Vi vill också skapa nya
mötesplatser där ungdomar kan möta vuxna och andra ungdomar efter skoltid för att få en
betydelsefull fritid och finna nya gemenskaper. Det är av vikt att vi lyssnar in våra unga för att
möta deras behov. Förslag från ungdomar har kommit på att bygga en skatepark och utveckla
aktivitetshusets verksamhet. Mötesplatser där ungdomar kan möta vuxna efter skoltid och få
en betydelsefull fritid kommer vi att prioritera.
Vi vill ge ungdomar från gymnasieåldern möjligheten att få åka gratis med kollektivtrafiken i
Skåne. Att våra ungdomar kunna studera, ha vänskaps och kunskapsutbyte på andra orter är
viktigt för Socialdemokraterna i Hörby, då vi i kommunen inte har någon egen gymnasieskola.
Våra ungdomar lär sig dessutom att åka tryggt och miljövänligt, vilket är en investering för
framtiden och klimatet. En ambition som vi socialdemokrater har är att ordna sommarjobb
till alla våra ungdomar. Detta bidrar till att lära våra ungdomar värdet av ett eget arbete, och
egen inkomst.

Därför vill vi:
●
●
●
●
●
●
●
●

Driva frågan om kommunpolis till Hörby
Arbeta förebyggande genom att öka samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis
Stödja föreningslivet
Skapa mötesplatser där ungdomar kan möta vuxna och varandra efter skoltid
Utveckla verksamheten på aktivitetshuset i dialog med våra unga
Bygga en skatepark
Ge ungdomar i gymnasieåldern fria resor med kollektivtrafik i Skåne
Sommarjobbsgaranti till våra ungdomar i 16 – 19 årsåldern

Vi skall ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.
Utbildning
Vi skall ta tillbaka kontrollen över förskola och skola, genom att säkerställa att skattepengar
stannar kvar i verksamheterna och inte hamnar i aktieägarnas fickor. Vi kommer att satsa på
kommunens skolor och förskolor med god personalstab, vårdande personalpolitik och hög
kompetensnivå. Att satsa på barn och ungdomar är att utveckla dem till goda medborgare.
Skolan måste tilldelas en adekvat budget med målet att säkerställa skollagens skarpa krav;
med andra ord, att säkerställa att samtliga Hörbyungdomar möter en skolmiljö med hänsyn
till deras individuella förutsättningar och behov. En långsiktig plan för skolan över flera
mandatperioder är nödvändig.
Vi Socialdemokrater vet att det föreligger behov av att se över Georgshillsskolan och
Frostaskolans lokaler. Vidare anser vi att det är viktigt att bevara den valfrihet och flexibilitet
som två högstadieskolor innebär. Att bygga två nya skolor är på sikt troligen det mest
samhällsekonomiska. Vi anser att det är viktigt att en grundlig utredning och
medborgardialog görs kring för- och nackdelar med en högstadieskola kontra två. Förutom
att väga det rent ekonomiska aspekterna i byggnationen anser vi att utredningen skall
fokusera på att öka trygghet och studiero samt valfrihet och mångsidighet för såväl elever
som personal.
Vi kommer att satsa på förskolor med mindre barngrupper, därigenom ökad personaltäthet,
och tillföra de medel som krävs för att säkerställa förskolans lärmiljöer, både inne och ute.
Naturen ska vara tillgänglig att användas som en resurs i verksamheten. Vi kommer att satsa
på kulturskolan genom att göra den mer tillgänglig i skolans ordinarie verksamhet samt göra
den avgiftsfri.

Därför vill vi:
● Ta tillbaka den demokratiska kontrollen och satsa ännu mer på förskola, skola och
Kulturskola
● Ta fram långsiktig plan för skolan som håller över flera mandatperioder
● Säkerställa att resurser finns och fördelas sådant att elevernas individuella
förutsättningar och behov kan tillgodoses
● Initiera en utredning samt medborgardialog kopplat till scenarierna en kontra två
högstadieskolor
● Reducera barngruppernas storlek och därigenom öka personaltätheten i de kommunala
förskolorna

Vård & omsorg
Inom äldreomsorgen är vår målsättning att såväl hemtjänst som våra somatik- och
demensboenden skall vara i toppklass och ägas samt drivas av kommunen. Vi ser
problematiskt på att skattepengar avsedda för vård och omsorg går till vinstutdelningar. Vi
använder hellre pengarna för de boendes bästa; sociala minuter kostar men är värdefulla för
god livskvalité. En bättre samordning inom hemtjänsten medför ökad brukartid och minskad
körtid.
Hörby är en anrik landsbygdskommun. Vi anser att den mat som serveras i kommunen skall
vara närodlad och närproducerad, gärna i samarbete med kommunens producenter. För oss
är det viktigt att brukarens behov står i centrum, till exempel att brukare som behöver hjälp
med att få sin mat värmd skall få den hjälpen.
LSS-boende till alla behövande kan i dagsläget inte erbjudas inom kommunen. Det i sin tur
leder till oförsvarliga kostnader då kommunen behöver köpa boendeplatser av andra aktörer.
Vi socialdemokrater vill istället se till att kommunen kan erbjuda LSS-boende i kommunal regi
till alla behövande. Då vi vill driva all omsorg i kommunal regi vill vi också satsa på att utbilda
fler inom omsorgen.
Aktuell befolkningsstruktur påvisar att allt fler blir äldre och sin tur lever längre. Därför anser
vi att det är nödvändigt att erbjuda en förebyggande hälsovård för nyblivna pensionärer, till
exempel genom att subventionera friskvårdsinsatser.
Samhällsutvecklingen går i allt snabbare takt, främst äldre och personer med
funktionsnedsättningar har svårt att klara av att leva i IT-samhället. Socialdemokraterna har
målsättningen att alla skall ges förutsättningar att möta den tekniska utveckling vi står inför,
därför anser vi att någon form av tekniksupport inrättas.

Därför vill vi:
●
●
●
●
●
●

Att ett nytt särskilt boende (SÄBO) uppförs och drivs i egen regi
Se över brukartiden inom hemtjänsten och äldreomsorgen
Satsa på att utbilda fler inom omsorgen
Satsa på LSS-boenden i kommunen
Satsa på förebyggande friskvårdsinsatser från 70 år
Inrätta en tekniksupport för behövande

Anställningar och pensioner
Socialdemokraterna driver i riksdagen på för bättre pensioner genom skattesänkningar på
pension, särskilt pensionstillägg och en ökad avsättning till pensionssystemet. Intjänande av
såväl tjänstepension som allmän pension garanteras endast i kollektivavtalade anställningar.
För att anställda i Hörby kommun skall ha god pension är det viktigt att de anställda ges rätt
till heltid. Anställda i entreprenad och tjänsteföretag som utför arbete och tjänster åt Hörby
kommun skall ha samma möjligheter till intjänande. Därför är det en målsättning att
kommunen skall kontrollera att entreprenörer och uppdragstagare uppfyller kraven som är
grunden i den svenska modellen. Det innebär bland annat att företag som anlitas skall ha
kollektivavtal. Kommunen är den största arbetsgivaren. Vi skall föregå med gott exempel och
värna en god kultur för våra anställda. Helt enkelt leva upp till begreppet attraktiv
arbetsgivare. För oss socialdemokrater är kompetensutveckling en hjärtefråga och något vi
kontinuerligt vill satsa på. Meddelarfrihet och en god arbetsmiljö skall stå i första rummet.
Personalen som är kommunens resurs för medborgarna gör ett enastående arbete. Det skall
vi värna och utveckla, för att personalen skall trivas och stanna. Kontinuitet är viktigt för en
god utveckling av kommunen. Hög personalomsättning är att kasta pengar i sjön.

Därför vill vi:
●
●
●
●
●

Använda entreprenörer som uppfyller krav på svenska modellen
Att normen “Rätt till heltid” ska gälla vid anställning i kommunen
Leva upp till begreppet attraktiv arbetsgivare
Satsa på kontinuerlig kompetensutveckling
Att god arbetsmiljö och meddelarfrihet skall stå i första rummet

Arbetsmarknad & företagande
I Hörby skall vi arbeta med att skapa och bevara ett bra företagsklimat som lockar till att
pröva nya idéer och starta fler företag. Konceptet vi införde förra mandatperioden ”Förenkla
helt enkelt” har bidragit positivt till kommunens utveckling. Den linjen fortsätter vi gärna på.
Därför är ett nära samarbete mellan kommunen, näringslivet, fackliga organisationer, och
olika lärosäten av stor betydelse.
Vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder skall stimuleras och bidra till ett ökat
kompetensunderlag för Hörbys företag.

Därför vill vi:
●
●
●
●
●

Bygga vidare på konceptet ”Förenkla helt enkelt”
Företag som utvecklar hållbar miljöteknik skall stödjas
Satsa på vuxenutbildning
Satsa på arbetsmarknadsåtgärder
Bygga ut arbetsmarknadsenheten

Använda klimatomställningen för att skapa framtidens jobb
Klimatomställningen
För oss socialdemokrater är det självklart att Sverige ska ta taktpinnen i arbetet med
klimatomställningen. Vi ser helst att Hörby går före, får vi bestämma kommer ett ambitiöst
klimatmålsprogram att tas fram. Vi skall leda klimatomställningen och därmed skapa
framtidens jobb. För Hörby kommun innebär det en helt ny riktning. Det kan bland annat
innebära att kommunens fastigheter förses med solpaneler och drivs med fossilfria
bränslealternativ. Kommunens fordonsflotta behöver även den snarast möjligt ställas om. Vi
socialdemokrater ser att biogas som näring har förutsättningar att utvecklas i vår bygd, det
skall vi stimulera. Vi har i dag en biogasmack och det kan vara en lösning för kommunens
bilar. Vidare anser vi socialdemokrater att det är av stor vikt att snarast möjlig utarbeta en
strategi för utbyggnad av laddstolpar i samverkan med näringslivet.
Kommunen har antagit en policy om att vara bivänlig kommun, arbetet med att utveckla
naturbevarande biotoper anser vi vara angeläget. Vidare vet vi att dricksvatten är en ändlig
resurs. Nödvändigheten av återhållsam förbrukning, minskat spill och effektivare användning
av vatten kräver ett framtagande av en långsiktig strategi. Vi socialdemokrater vill lämna efter
oss ett arv där Hörby kommun ses som en naturskön och hållbar kommun. Därför blir det en
målsättning att uppfylla Agenda 2030.

Kommunikationer
För ökat resande till nytta för klimatet tänker vi uppvakta regionen med begäran om att rusta
upp busstationen till en modern och välkomnande busstation och arbeta för bättre
kommunikationer på kvällar och helger. Det är även av stor vikt att kommunen fortsätter att
arbeta för en bättre lokaltrafik mellan tätort och landsbygd.

Därför vill vi:
●
●
●
●
●
●
●
●

Arbeta tätt med näringslivet om klimatomställning och gröna jobb
Utarbeta ett ambitiöst klimatmålsprogram
Bygga ut solpaneler på kommunens fastigheter
Ställa om kommunens fordonsflotta till förmån för fossilfria bränslen
Utarbeta en plan för utbyggnad av laddstolpar
Utveckla biogasnäringen
Ta fram en strategi för dricksvattenplanering
Driva på regionen för utökad turtäthet samt upprustning av kommunens busshållplatser

HÖRBY
KAN
BÄTTRE
Rösta på Socialdemokraterna den 11 september!
Besök gärna vår hemsida
www.socialdemokraternahorby.se
Kontakt: socialdemokraternahorby@gmail.com

