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ETT TRYGGARE HÖGANÄS FÖR ALLA



Valet 2018 gav än en gång Moderaterna ett starkt mandat att vara tongivande i den lokala politiken. Vi fick
över 40 % av väljarkårens förtroende. Givetvis vill vi få fortsatt förtroende att representera dig med en bred
politik för fortsatt utveckling av Höganäs och Kullabygden. 
 
Höganäs har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar i den skattefinansierade verksamheten
betalas kontant samtidigt som pensionsskulden är balanserad. Solid ekonomi, tillväxt och ett mycket starkt
skatteunderlag gör kommunen trygg för invånare, brukare och personal. Skola, vård och omsorg går alltid
först! Den goda ekonomin ger oss också goda möjligheter att utveckla Kullabygden för såväl invånare som
besökare och verksamheter. 
 
Sedan valet 2018 har vi också arbetat med att förverkliga det som vi gick till val på. Nedan följer ett axplock
av det vi åstadkommit under mandatperioden 2018-2022: 
 
 - Skola och utbildning har varit ett prioriterat område. Under perioden har den nya Vikenskolan invigts. Vi 
   har ökat valfriheten gällande skolval, då samtliga gymnasieelever som studerar inom ”fritt sök Skåne” får 
   busskort. Även elever som väljer en annan grundskola inom kommunen än den man tillhör, kan få 
   busskort om avståndet från hemmet till den valda grundskolan är nog långt. Våra skolor håller mycket hög 
   kvalitet och uppvisar fina resultat, vilket gör skillnad för våra elever som får en god grund att stå på och 
   som ger dem valmöjligheter. Våra skolresultat ligger i topp bland skånska kommuner. 
 
 - Kommunen ligger fortsatt i topp i olika näringslivsrankingar, där till exempel Sveriges Kommuner och 
   Regioner samt Svenskt Näringsliv rankar kommunen högt. Det är viktigt att ha ett gott företagsklimat som 
   ger möjlighet till nya verksamheter och sysselsättning som i sin tur lägger grunden till en god vård, skola, 
   omsorg, kultur och fritid. 
 
 - Vi har fortsatt att stimulera skapandet av trygghetsboenden i kommunens alla delar. Nu finns de i Viken 
   och Höganäs och det planeras för fler. Vi vill se trygghetsboenden i alla större orter i kommunen. 
 
 - I samarbete med besöksnäringen har vi utvecklat Kullabygden som turistmål, ett arbete som fortsätter. Ett 
   steg i den utvecklingen är det planerade hotellet i Höganäs hamn. Besöksnäringen är en förutsättning för 
   levande byar med god service även utanför turistsäsongen.

 - För våra ungdomar har vi skapat ytterligare mötesplatser, bland annat en lokal för utövning av e-sport i 
   Eric Ruuths kulturhus. Vi har tillsett att våra invånare under 2021 fick en ny gymnastikhall och en ny 
   tennishall.  
 
 - Vårt energibolag, Höganäs Energi, har satt ut mer än 50 laddstolpar i kommunen. Det gör Höganäs till den 
   kommunen i Skåne med flest offentliga laddningsplatser för elbilar per invånare. Höganäs Energi erbjuder 
   även fastighetsägare att bli mikroproducenter av el genom satsning på solpaneler. 

 - Med hjälp av Höganäs Energi har fibernätet byggts ut till 100 % och anslutningsgraden ligger runt 80 %, 
   en mycket hög siffra i dessa sammanhang. 

Det går bra för Höganäs!



 - Vi har fortsatt fokusera på miljö och klimat. Mer närodlade livsmedel finns med i senaste 
   livsmedelsupphandlingen. Solenergi på kommunala fastigheter har byggts ut och energiförbrukningen i de 
   kommunala fastigheterna har minskat avsevärt. 
 
 - Pandemin fick kreativiteten att växa. Det har erbjudits många aktiviteter för att hålla igång våra seniorer 
   trots alla restriktioner på grund av covid-19. Vi har också under denna utmanande tid löst uppgiften med 
   distansundervisning och har på olika sätt lyckats stötta näringslivet.



 Skola och annan utbildning
 

Vi vill ha skolor där kunskapsresultat står i centrum. Fokus ska ligga på varje elevs kunskapsutveckling och
att pedagogisk personal verkar för att trygghet och studiero råder i varje undervisningssituation. Våra
förskole- och skolmiljöer ska präglas av ordning och reda samt vara trygga. Kommunens skolor och
förskolor ska genomsyras av höga ambitioner, utveckling och evidensbaserad forskning. 
 
Vår kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner där utbildningen eleverna får med sig rustar dem
för framtidens samhälle, för en modern arbetsmarknad samt där de ges samma möjligheter att lyckas och
utveckla kunskaper oavsett vilken skola de går på. I kommunens förskolor och skolor ska barn och elever
lära för livet och bli anställningsbara. En god samverkan med näringslivet är därför viktig. 
 
Vi vill:

   - utveckla nära samverkan mellan socialnämndens- och utbildningsnämndens verksamheter gällande barn 
     och elever så tidiga insatser, från flera håll och tillsammans görs runt barnet/eleven 

   - att en Familjecentral (öppen förskola, BVC, MVC och familjestöd) invigs under mandatperioden 

   - verka för en ökad digitalisering med fler verktyg, tillse att reinvestering sker, samt för stärkt digital 
     kompetens i förskolor och skolor

   - bygga en ny gymnasieskola i centrala Höganäs

   - verka för att få fler eftergymnasiala utbildningar till vår kommun
 
   - satsa på språkutvecklande insatser för de barn som har behov av att utveckla sitt svenska språk.



Vi ska ha en god vård och omsorg som klarar den ökande andelen äldre. Äldres vård ska vara trygg och god
såväl i hem som på särskilt boende. Våra äldreboenden ska fokusera på god näringstillförsel och aktiviteter
för att främja god hälsa. Personal inom socialnämndens verksamheter ska ha god kompetens och ges goda
möjligheter till kompetensutveckling. Vi vill öka vårdens kvalitet bland annat genom målinriktade utbildningar
som stärker personalens kompetens.
 
Modern teknik ska finnas i alla våra verksamheter. Medarbetare ska ha möjligheten och kunskapen att
journalföra digitalt och momentant. Hemvården ska utvecklas för att klara kraven på nära vård. 
 
Satsningen på att integrera individer med funktionsnedsättning ska fortsätta på boenden och arbetsplatser.
Den ökande ohälsan och kriminaliteten hos unga motverkas genom tidiga och samordnade insatser. Vi vill
se ökad kunskap hos medarbetare om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 
Vi vill:

    - införa fler servicetjänster inom hemvården

    - stimulera utbyte mellan unga och äldre 

    - förenkla förfarandet vid orosanmälningar så handläggningen blir kortare och precisare

    - ge anhöriga och omsorgstagare möjlighet att kommunicera digitalt

    - skapa fler trygghetsboenden i Kullabygden

    - inviga ett nytt särskilt boende i Nyhamnsläge under mandatperioden 

    - att unga får möjlighet att prova på omsorgsarbete med handledning 

    - införa tjänsten ”Fixarmalte 2.0” , för hjälp med IT och digitalisering 

    - öka fältarbetstjänsterna  

    - att samverkan mellan polis, skola och socialtjänst utvecklas och stärks

Vård och omsorg



 Arbete och näringsliv
Höganäs ligger i topp när det gäller näringslivsrankingen och så ska det förbli. En god service från
kommunen underlättar för nya företag att etableras och de existerande att växa. 

Vi vill värna Kullabygdens särart, kulturmiljömässigt och miljömässigt, genom att utveckla
upplevelsenäringen till glädje för boende och besökare. Med nya och växande företag följer fler
arbetstillfällen och potential till inflyttning som i sin tur, genom ökade skatteintäkter, ger ett underlag till
fortsatt utveckling av Kullabygden.

Det ska vara enkelt att driva företag i Kullabygden. Kommunen ska vara en konstruktiv partner för företagen
i bygden.
 
Vi vill:
  
    - ha oförändrad kommunalskatt     

    - fortsätta marknadsföra och utveckla Kullabygden som en av Sveriges finaste destinationer för invånare 
       och besökare

    - stärka samverkan mellan skola och företag 

    - att utbildning av kommunens personal i ”förenkla för företagare” fortsätter 

    - stimulera företagsetableringar genom god och samordnad service från kommunen

    - att kommunen fortsatt ligger i topp i näringslivsrankingar 

    - fortsätta med projekt som hjälper unga och nyanlända till det första arbetet

    - verka för gårdsförsäljning av vin i Kullabygden



Kultur, idrott och fritid
Vi vill skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för alla, då det kan förebygga ohälsa och främja god
psykisk och fysisk hälsa. De återkommande kulturarrangemangen och evenemangen ska fortsätta
utvecklas. 

Vi vill att de stora beslutade investeringarna i ett nytt Kulturhus/Bibliotek samt sammanslaget Museum och
Keramiskt centrum genomförs. Mat, vin och keramik är ledorden. 
 
Vi vill: 
    - skapa rörelsevanor i vardagen för alla åldrar 

    - säkerställa alla barns jämlika tillgång till rörelse och rörelseglädje 

    - undersöka möjligheterna att utveckla Kullagymnasiet med hälsoinriktade program  

    - fortsätta utveckla aktiviteter i samverkan med föreningslivet, t ex sommarsportskola, som ger ungdomar 
      möjlighet att prova på olika fritidssysselsättningar

    - verka för att utveckla Keramiskt Center till Sveriges keramiska medelpunkt genom samgående med 
      Höganäs museum och om möjligt med placering på Höganäs Övre 

    - fortsätta medverka till att det finns ett brett spektrum av evenemang i Höganäs året om 

    - under mandatperioden inviga det nya Kulturhuset – Biblioteket i Höganäs centrum



Miljön i Kullabygden ska vara högt prioriterad. Vi har förbättrat Höganäs kommuns position på olika
miljörankningar och ska så fortsätta. För att hålla den upprättade koldioxidbudgeten, som utgår ifrån
miljöprogrammets mål, krävs omedelbara utsläppsminskningar om 15 % årligen. Därför vill vi till exempel
verka för en god samverkan med näringslivet för framtida miljömässigt hållbara energilösningar. Privata
miljöinitiativ ska uppmuntras. När det ska byggas nya kommunala fastigheter såsom bland annat skolor och
vårdboende ska miljö- och hållbarhetskrav ställas och andelen förnybar energi öka. Vi vill även verka för att
tillämpningen av plan- och bygglovsarbete främjar energieffektiviteten.
 
Vi vill:

    - minska matsvinnet i våra verksamheter 

    - avfallsminimera 

    - öka andelen närodlat i våra matsalar 

    - minska användandet av plast- och engångsartiklar i våra verksamheter 

    - fortsätta förverkliga Agenda 2030-målen på lokal nivå genom att integrera Agenda 2030 i allt arbete i 
      kommunen.

    - säkra befintliga våtmarker och inventera möjligheter till nya 

    - uppmuntra till lokala lösningar för att minska koldioxidutsläpp 

    - verka för att utveckla biologisk mångfald i kommunen 

    - verka för att lösa erosionsproblemet 

    - fortsätta tillse att det tillkommer fler laddstolpar 

    - fortsätta bygga ut med solpaneler och annan förnyelsebar energi på kommunala fastigheter

    - arbeta för sänkt energiförbrukning i Höganäs kommuns fastigheter 

    - verka för att tillåta kustnära husbehovsfiske och fritidsfiske 

    - uppmuntra goda privata miljöinitiativ

Miljö



Infrastruktur, gator, vägar, 
kollektivtrafik och byggande

 
Höganäs är en levande kommun med många besökare. Det är också i hög grad en kommun där man bor
medan man arbetar i en annan kommun, närliggande eller längre bort. Detta ställer krav på att våra
kommunikationsmöjligheter fungerar på ett optimalt sätt, att det är enkelt att ta sig till och från kommunen,
att parkeringsmöjligheterna är goda för den som kör bil, att kollektivtrafiken fungerar och att våra cykelvägar
är utbyggda. Det ställer även krav på moderna och väl utbyggda samhällsbyggnadstjänster.

Vi vill:
 
    - verka för en god kollektivtrafik, både till och från kommunen och mellan våra orter i kommunen

    - verka för en utbyggd väg 111 förbi Höganäs och Strandbaden 

    - verka för att väg 111 samt väg 112 blir högre prioriterade hos Vägverket 

    - utveckla nya trafiklösningar i våra mest välbesökta byar och på våra mest trafikerade stråk

    - verka för säkra trafiklösningar för barn och ungdomar

    - att verka för effektivare halkbekämpning i hela kommunen

    - fortsätta utveckla cykelstråken i kommunen 

    - öka antalet prioriterade stränder 

    - verka för en rondell i korsningen Bruksgatan- Kullagatan 

    - att det ska vara lätt att söka bygglov och att de höga resultaten i näringslivsrankningar behålls genom 
      att kommunens beredskap inför den ökande efterfrågan på samhällsbyggnadstjänster möts

    - att digitaliseringsarbetet för att underlätta verksamheten intensifieras

    - att arbetet med nya detaljplaner ska ge frihet och skapa möjligheter

    - att fördjupade översiktsplaner och kulturmiljöwebb ska hållas aktuella och kontinuerligt bearbetas



Kommunens arbete med medborgardialoger ska ständigt utvecklas. Med en ökande befolkning blir det allt
viktigare att ha fungerande dialoger. Ett exempel är våra visionsdagar som innehåller en mängd olika
dialogformer och informationsutbyten. Vi vill göra visionsdagarna, ”Hela Höganäs – på riktigt”, till ett
återkommande evenemang.
 
Kullabygden är en trygg plats att leva på enligt undersökningar som gjorts men det gäller att hela tiden vara
vaksam och tänka på hur vi gör bygden tryggare. En del i detta är att ständigt påminna polisen om vikten av
att de syns runt om i kommunen. 
 
Vi vill:
 
    - verka för ökad polisiär närvaro i kommunen 

    - att trygghetsaspekter alltid vägs in vid planering av nya bostadsområden 

    - verka för att uppmuntra nattvandring och andra trygghetsskapande åtgärder i både centralorten och 
      byarna

    - verka för säkrare cykelparkeringsplatser 

    - verka för ökad belysning på otrygga platser 

    - verka för kameraövervakning på särskilt utsatta platser som t ex skolor, parkeringsplatser och vid andra 
      kommunala verksamheter

    - fortsätta med regelbundna byavandringar och god kommunikation med byalagen/byaföreningarna runt 
      om i kommunen

    - verka för nolltolerans mot hedersvåld

Demokrati, trygghet och kommunikation



Höganäs
    - bygga ut södra delen av Kvickbadet

    - utveckla hamnområdet med bland annat ett hotell och andra verksamheter

    - fortsätta stärka handeln i centrum och centrumutvecklingen

    - utreda behov och placering av en ny idrottshall 

    - färdigställa det nya Kulturhuset – Biblioteket

    - slå samman Keramiskt center och Höganäs museum med placering på Höganäs Övre

    - verka för byggnation av gymnasieskola i stadskärnan 

Arild 
    - arbeta för bra trafiklösningar och bättre flöden under turistsäsongen

    - fortsätta arbeta för bättre kollektivtrafik

Farhult 
    - verka för att hålla rent och snyggt på stranden

Jonstorp
    - utarbeta en plan för gamla biblioteket 

    - verka för att ett trygghetsboende byggs 

    - verka för att fler hyresrätter byggs 

    - verka för att fler bostadsrättslägenheter byggs

    - utveckla tomten vid “gamla kommunhuset” 

Lerberget
    - öppna och asfaltera Rapsvägens förlängning till Äsperödsvägen 

    - utveckla lekplatsen vid hamnen tillsammans med Byalaget 

    - se över möjligheten till ökad strandskötsel 

I våra byar vill vi



Mölle
    - verka för en centralt placerad badplats 

    - uppfräschning av området bakom piren (utfyllnaden) 

    - arbeta för bra trafiklösningar och bättre flöden under turistsäsongen 

    - utveckla konceptet med infartsparkeringar 

Nyhamnsläge
    - anlägga en hundrastgård 

    - bygga nytt särskilt boende 

    - bygga ett trygghetsboende 

    - påbörja byggnation av hyresrätter 

    - utveckla och förnya Brunnbyvallen 

Strandbaden
    - fortsätta verka för en ny dragning av väg 111 öster om byn 

    - säkra upp gång- och cykeltrafik på östra sidan av väg 111 

Viken
    - inrätta anvisad hundbadplats 

    - verka för utveckling av hamnområdet 

    - öka tångrensningen på stränderna 

    - tillse att fler trygghetsboenden byggs

    - verka för att linjen för den gröna stadsbussen som vänder i Domsten förlängs till Viken

    - verka för att tillfartsvägar till Idrottsplatsen Nya Vikvalla blir färdigställda

    - verka för en ny bensinstation byggs i Viken när nuvarande ”Statoiltomten” bebyggs

    - verka för att en lösning med Trafikverket i korsningen Karlsfältsvägen / Nya väg 111 runt Viken kan 
      genomföras och då helst som planfri korsning

    - se över utformningen av busshållplatserna i Viken



HÄR ÄR VI SOM VILL REPRESENTERA DIG I
KOMMUNFULLMÄKTIGE



KULLABYGDEN

RÖSTA PÅ MODERATERNA 
DEN 11 SEPTEMBER
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