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► SAMMANFATTNING 
Valet 2018 gav än en gång Alliansen ett starkt mandat att vara tongivande 
i den lokala politiken. Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna �ck 
tillsammans 53 % av väljarkårens förtroende. Givetvis vill vi fortsätta 
representera ännu �er väljare med en bred politik för fortsatt utveckling av 
Höganäs och Kullabygden. 

KOMMUNENS 

5 
1FULL FART INOM OCH TILL HÖGANÄS 
I Höganäs är det nära till allt för boende, 
besökare och företag, tack vare utvecklade 
möjligheter att färdas spårburet, med �yg, med 
buss, med cykel och till fots. Därtill en modern 
digital infrastruktur där alla har en snabb 
internetuppkoppling. 

2INTERNATIONELL KUNSKAPSKRAFT 
Lärare, elever och föräldrar är stolta över 
utbildningsmöjligheterna i Höganäs. Invånarna 
i Höganäs är rustade för en internationell 
kunskapskonkurrens genom hela livet. 
Näringslivet och kommunen i Höganäs lockar 
”the best and the brightest”. Det råder ett nära 
samarbete mellan näringsliv, skola, högskola och 
universitet, vilket skapar idékraft. Det �nns ett 
antal starka pro�leringar/specialiseringar. 

3 UPPLEVELSEMOTORN HÖGANÄS 
Höganäs som destination är en stark dragare för 
boende, besökare och företagare. Människorna 
strömmar till kommunen för äventyr i naturskön 
miljö. Attraktionerna i kommunen samlas i en 
gemensam upplevelsebild som alla kan berätta 
om och vara en del av. 

4VÄXANDE SMÅSTADSCHARM 
Befolkningstillväxt, mötesplatser och alternativa 
boendeformer möjliggör en dynamisk miljö 
där kommunen blir ännu mer levande. 
Höganäs kommun bygger vidare på en varierad 
boendemiljö genom att möta en större 
 variation av livsstilar och behov i alla livsfaser. 
Den charmiga enkelheten och närheten �nns 
kvar 2025. 

5LÅNGSIKTIGT HÅLLBART HÖGANÄS 
Höganäs växer och utvecklas med minskad 
belastning på miljön. Höganäs har fortsatt stark 
beredskap för ekonomiska risker genom att 
vara bland Sveriges ekonomiskt allra starkaste 
kommuner. Höganäs har en stark social 
sammanhållning och gemenskap som präglas av 
tillit och tolerans. Det är lätt att leva hälsosamt i 
Höganäs. 

För att nå det önskade tillståndet som visionsbyggstenarna beskriver har 
åtta strategier tagits fram. Dessa är åtgärder som ska hjälpa till att flytta kommunen 

framåt med sikte på visionsbyggstenarna. 

I Alliansens handlingsprogram för 2019-2022 har vi valt att följa strategierna när vi 
presenterar vår politik för att nå visionsmålet 



4 

Page 9 of 17

 

����������
 ► STÄRK SKOLANS 

BREDD OCH SPETS 
Våra ungdomar är vår framtid! Bra skola, bra 
fritidsmöjligheter och möjlighet till arbete är 
nyckeln till allt annat. Vi kommer att arbeta 
för att hålla ungdomsarbetslösheten så låg som 
möjligt och ett led i det arbetet är att skolorna 
håller hög kvalitet. Vi vill ha en skola där 
kunskapsresultaten står i centrum och trygghet 
och studiero råder. En skola som präglas av 
höga ambitioner, utveckling och evidensbaserad 
forskning. Våra skolor ska locka behöriga och 
yrkesskickliga pedagoger och få dem att stanna 
i verksamheten. Kullagymnasiet ska vara 
konkurrenskraftigt genom att fortsätta erbjuda 
internationell inriktning och idrott i sina 
program. 

Höganäs kommun ska vara en av Sveriges bästa 
skolkommuner där utbildningen eleverna får 
med sig är aktuell och barn och elever rustas för 
framtiden och för en modern arbetsmarknad. 
På samma sätt är det en självklarhet att verka 
för en stärkt likvärdighet i skolan. Eleverna ska 
få den bästa möjligheten att utvecklas i sin egen 
takt utifrån sina egna förutsättningar i en lugn 
och trygg miljö med ändamålsenliga läromedel. 
Mobiltelefoner bör förbjudas i skolan när så 
krävs. 

Vi vill stimulera en ökad samverkan mellan 
skola och näringsliv och vill även att ämnena 
svenska, matematik och idrott prioriteras. Skolan 
bör ha mer arbetslivskunskap, företagande 
och entreprenörskap i sin undervisning, där t 
ex näringslivet bjuds in att informera om sin 
verksamhet. Den påbörjade IT- satsningen med 
fortbildning av personal och �er digitala redskap 
kommer att fortsätta. 

Det är en självklarhet att skolan är narkotika- 
och rökfri. Stora ansträngningar ska göras 
för att stärka det förebyggande arbetet mot 
missbruk av droger, alkohol och tobak. En 
årlig utbildningsdag för föräldrar och personal i 
högstadiet och gymnasiet kommer att införas för 
att öka kunskapen om droger och alkohol och 
förebygga mot användandet. 

Vi tror att det behövs �er vuxna i skolan 
utanför klassrummet. Behöriga lärare ska 
avlastas med hjälp av �er närvarande vuxna, t 
ex volontärer. Lärarna ska kunna fokusera på 
utbildningen och elevernas personliga lärande 
med mer övning och förståelse i sina studier. 

Skolan måste få vara en trygg plats för våra 
barn att vistas i. Därför måste vi öka insatserna 
för att motverka våld, mobbning och kränkande 
särbehandling på skolor och arbetsplatser. 
Toleransarbetet måste fortsätta utvecklas och kan 
genomföras genom s.k. toleransresor eller helt på 
hemmaplan. 

En säker och trygg skolskjuts ska erbjudas alla 
skolskjutsbeviljade barn och ungdomar med 
faktisk färdväg och vi ska fortsätta förbättra de 
inre och yttre skolmiljöerna. När föräldrar väljer 
skola ska vi verka för skolskjuts efter vald skola, 
fristående som kommunal, för ökad valfrihet. 

Vi kommer att arbeta för ökad tillgänglighet i 
barnomsorgen, behovet av ”nattis” utreds snarast 
för att tillgodose föräldrars behov av stöd. För att 
kunna ge en aktiv verksamhet med god kvalitet 
för de minsta barnen i förskolan krävs �er 
vuxna. En utredning om ”maxtak” för de minsta 
kommer att ske. 
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5

VÄXLA UPP 
UPPLEVELSENÄRINGEN 
Förenings- och kulturlivet är rikt i Kullabygden. 
Kommun och föreningsliv i samverkan kan göra 
att �er engagerade människor väljer Höganäs 
för aktiviteter och på sikt �yttar hit. Kommunen 
ska vara lyhörd och generös inför dessa positiva 
krafter. I samarbete med besöksnäringen 
kommer vi se en utveckling av Kullabygden 
som turistmål – ett hållbart turistmål. Höganäs 
rymmer �era intressanta områden. Kullabygden 
ska bli känd som Sveriges keramikbygd samt 
mat- och vinbygd. Dessa områden kommer 
att marknadsföras aktivt. Den beslutade 
utvecklingen i Höganäs stadskärna med tydligt 
fokus på centrumutveckling fortsätter. Vi ser 
gärna en blandad bebyggelse, även med bostäder 
i bottenplan samt en förtätning av Höganäs stad 
med framför allt �er hyreslägenheter. 

Det är viktigt att invånarna känner trygghet vid 
utevistelse – därför ska det �nnas öppna passager 
och väl upplysta stråk vid ställen som idag upplevs 
otrygga. Det handlar även om att skapa tydliga 
stråk mellan besöksattraktioner i kommunen. 

Några speci�ka satsningar kommer att ske. 
Det gäller t ex arbetet med att möjliggöra en 
lokal för utövning av e-sport i kommunen och 

att stimulera ridskoleverksamhet i anslutning till 
Kullabygdens be�ntliga ridanläggning i Äsperöd 
för att stärka den långsiktiga hästverksamheten 
i kommunen. Nästa konstgräsplan med 
miljövänlig beläggning anläggs i Jonstorp. 
Föreningslivet bör kunna få tillgång till 
aktivitetslokaler i alla serviceorter. 

Vi vill möjliggöra för återkommande 
kulturarrangemang och events i Höganäs 
hamnområde, en sida i vår diamant som kan 
slipas ytterligare. Även kommunens övriga 
hamnar ska vara naturliga mötesplatser och bidra 
till att stärka upplevelsenäringen. Vi vill också se 
till att de prioriterade stränderna hålls rena och 
har hög standard. 

Våra fritidsanläggningar är �itigt nyttjade och 
det kan därför vara av vikt att få till ett ännu 
bättre utnyttjande av tiderna på anläggningarna. 
Tillgängligheten och logistiken kring våra 
anläggningar ska vi fortsätta förbättra för alla 
som nyttjar dem. Med bra logistik minskar 
risken för olyckor men förbättras också 
framkomligheten och parkeringsmöjligheterna. 
En åtgärd i denna riktning kan vara att 
undersöka möjligheterna för �exlinjen att passera 
genom sportcenterområdet. 
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STÄRKT SOCIAL 
HÅLLBARHET 
Höganäs har idag ordning och reda i �nanserna, 
och det ska vi fortsatt ha! Alla investeringar 
betalas kontant samtidigt som pensionsskulden 
är balanserad. Solid ekonomi, tillväxt och ett 
mycket starkt skatteunderlag gör kommunen 
trygg för invånare, personal och alla de som 
nyttjar kommunens tjänster. Många äldre 
�yttar in i kommunen vilket är glädjande. 
Beslut har med anledning av detta tagits om 
att bygga �er trygghetsboenden. Vi kommer 
att fortsätta arbetet med att öka kvaliteten 
till de tjänster som invånarna har behov av. 
Delaktighet i sin egen vård och omsorg bidrar 
positivt och valfrihet ska vara ett naturligt inslag 
i verksamheterna. Exempel på områden som får 
ett ökat fokus under mandatperioden: 

• Utveckla anhörigstödet 

• Utveckla vården för vårdtagare med 
demenssjukdomar med certifierad personal. 

• Uppmärksamma och förebygg psykisk ohälsa 
i alla åldrar. 

• Verka för att äldre personer som är över 85 år ges 
rätt att få plats på äldreboende när de söker det 

• Verka för ett bra och utökat utbud av fysiska 
för seniorer 

• Färre olika personer som besöker en äldre i 
hemtjänsten, fortsätt utveckla samordning 
och service. 

• Utveckla valfrihet i val av mat, särskilt för de äldre 

Att integrera nyanlända till första jobbet är 
lika viktigt som att de lär sig det svenska språket. 
Därför fortsätter de projekt som skapats för att 
införliva dem i det svenska samhället. Målet är att 
de snabbt blir självförsörjande och kan bidra till 
kommunens utveckling. Bostäder till nyanlända 
löser vi i första hand genom enkla, små lägenheter 
utanför det ordinarie bostadsprogrammet. 

Stödet fortsätter till föreningar, med fokus på 
ungdomsverksamhet samt till dem som skapar 

förutsättningar för fysisk aktivitet bland unga. 
Genom aktivitet och rörelse ökar förmågan till 
inlärning bland skolungdomar och den sociala 
samvaron för ung som gammal bidrar till 
jämställdhet, integrering och mångfald. Ett nära 
samarbete med polisen så att rätt insatser görs för 
att stärka tryggheten och minska tillgängligheten 
på droger är en förutsättning för att få resultat. 

I dag �nns två vårdcentraler i kommunen, 
behovet av en tredje är stort. Vi kommer därför att 
göra vad vi kan för att möjliggöra för ytterligare en 
vårdcentral i kommunen, förslagsvis i Viken där 
befolkningsökningen ger ett tillräckligt underlag 
redan idag.  Alliansen ser gärna att den tredje 
vårdcentralen drivs i privat regi liksom även andra 
nyetableringar i vården. 

Tidiga insatser till föräldrar har visat sig ge goda 
resultat. Vi vill arbeta för att en familjecentral 
startas genom att samlokalisera personalenheter 
som har till syfte att ge stöd och uppmuntran till 
barn och föräldrar. Eftersom alla familjer är olika 
vill vi stimulera till �er familjedaghem för att öka 
valfriheten för familjerna. 

Alliansen ser gärna en ökad samordning och 
samverkan för �er trygghetsskapande och 
förebyggande åtgärder för alla som bor, verkar eller 
vistas i kommunen. 

Vi kommer att starta och utveckla ett 
volontärprogram som samordnar frivilliga insatser 
både inom kommunens verksamheter och inom 
föreningar och organisationer. Detta kan t ex 
göras genom bildandet av ett volontärcenter. 
Volontärer bidrar till ett meningsfullare liv 
till alla inblandade och kan också bidra till att 
förverkliga vår ambition att minska den ofrivilliga 
ensamheten bland de äldre i Höganäs. Ett annat 
område för volontärarbete är nattvandrarna och 
med ett volontärcenter kan vi stimulera och stödja 
deras arbete ännu bättre. 
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BETSGIVARE 
I FRAMKANT 
Höganäs ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner. Kommunens mål 
ska vara att talangfulla och kompetenta medarbetare söker sig till dess verksamheter, stannar kvar och 
utvecklas till nytta för alla. Vi vill verka för en god personal- och kompetensförsörjning, bl. a genom 
att bygga förtroendefulla relationer och att ge goda förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas. 
Klimatet ska kännetecknas av en miljö där nya idéer bejakas och där man uppmuntras att prova nytt. 

Page 12 of 17
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FÖRBÄTTRA 
KOMMUNIKATIONERNA 
Kommunen ska arbeta för att öka tryggheten 
på alla o�entliga platser vilket inkluderar 
parker, gator, torg och mötesplatser. För att 
uppnå det behövs en del förebyggande åtgärder 
såsom förbättrad belysning och anpassning av 
miljön. Finns behov av kameraövervakning 
kommer det att prövas. Det ska kännas 
tryggt att både vandra och cykla när man 
transporterar sig inom kommunen. Vi vill 
verka för att ett mer komplett resecentrum 
färdigställs vid Stationshuset. 

Det �nns ett starkt önskemål om �er cykelvägar 
och därför fortsätter vi bygga ut dessa för att 
göra Höganäs till en attraktiv cykelkommun. Vi 
fortsätter också utveckla stadskärnan bl. a för 
att förbättra framkomligheten för cyklister och 
gående. På landsbygden kommer vi anlägga en 
cykelväg mellan Nyhamnsläge, Brunnby och 
Arild 

En fortsatt satsning på kollektivtra�klösningar 
är nödvändig för att tillgodose invånarnas 

resmönster men även utifrån samhällsnyttan. Vi 
kommer verka för att Domstensbussens sträcka 
förlängs till Viken samt en framtida dragning 
av väg 111 utanför Höganäs, Strandbaden och 
Nyhamnsläge, den s.k. helhetslösningen. Generellt 
vill vi arbeta för bättre kollektivtra�klösningar på 
landsbygden i kommunen. 

Genom lobbying mot främst Tra�kverket 
vill vi verka för en förbättrad tra�ksäkerhet 
genom Nyhamnsläge och i anslutning till 
skolan. Alliansen vill också verka för en ökad 
tra�ksäkerhet vid väg 1386, vilket t ex kan 
ske genom anläggande av en cykelväg mellan 
Jonstorp och Hjälmshult. Vi vill arbeta för ökad 
tillgänglighet och tra�ksäkerhet på väg 111 genom 
samarbete med Helsingborg och andra aktörer. 
Dagens och morgondagens sträckning är viktig för 
pendlare, kollektivtra�ken och näringslivet samt 
har stor betydelse för kommunens utveckling. 

Fibernätets utbyggnad, som startade under 2016, 
kommer att fortsätta till dess att den når, i princip, 
full täckning i hela kommunen under 2020. 
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UTVECKLA DIALOG 
OCH SERVICE 
En god och tillitsfull kontakt med medborgarna i Höganäs är viktig och 
därför fortsätter vi att utveckla medborgardialoger i olika former. När 
det gäller kommunens servicetjänster ska dessa präglas av delaktighet och 
valfrihet. Vårt nyligen inrättade servicecenter har gett ett lyft åt servicen 
och det arbetet vill vi fortsätta. Vi vill även att det ska vara lätt att få 
bygglov. Översiktsplan och detaljplaner ska ge frihet och skapa 
möjligheter. I takt med att kommunen växer behövs både på 
lång och kort sikt planering av service och infrastruktur i 

Page 14 of 17

hela kommunen med tyngdpunkt i serviceorterna. 

Vårt framtida bibliotek/kulturhus har utretts 
under lång tid och nu har vi slagit fast att vi vill 
se en utveckling av lokalerna på be�ntlig plats 
på Köpmansgatan. Under mandatperioden 
kommer vi börja upprustningen av 
de lokalerna och se till att vi får ett 
bibliotek i framkant, värdigt att 
utgöra Kullabygdens kulturhus. 

Vår avsikt är att arbeta för 
att både polis och ambulans 
ska �nnas närvarande och 
utgångsplacerade i kommunen för 
att snabbt kunna ingripa till skydd 
och hjälp när det behövs. 
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FÖRVERKLIGA 
MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET 
Höganäs har kommit långt i sitt miljöarbete 
och vi har gått från ord till handling genom 
en väl genomarbetad miljöplan. Vi investerar 
70 miljoner kronor på att energie�ektivisera 
kommunens fastigheter under de kommande 
3-4 åren. Det kommer att leda till sänkt 
energiförbrukning i kommunala fastigheter, 
vilket är ett exempel på det miljötänk som ska 
prägla all kommunal verksamhet. Utbyggnaden 
av solenergi på kommunala fastigheter kommer 
att fortsätta. Vi kommer även verka för 
användning av miljövänliga förpackningar och 
emballage direkt i kommunens verksamheter. 

I takt med att �er köper elbilar behöver 
vi skapa förutsättningar för �er o�entliga 
stationer för laddning av dessa. En utveckling 
av möjligheterna för biogasproduktion och 

användning av densamma kommer också att 
ske. Kommunen ska bidra till fortsatt ökad 
investering i förnyelsebar energi och fasa ut 
gammal och kostsam teknik. 

Höganäs är en matbygd och vi vill sträva efter 
att våra barn och äldre ska kunna äta mat som 
är producerad lokalt och på ett närodlat sätt där 
odlarens kompetens tas till vara. Vi kommer 
därför i våra upphandlingar att eftersträva att 
andelen närodlade livsmedel ökar. Arbetet med 
att minska matsvinnet är en stor angelägenhet 
både inom skolan och äldrevården och kommer 
därför att fortsätta. 

Vi kommer fortsätta arbeta för att hela 
kommunen ska få tillgång till kommunalt vatten 
och avlopp. 
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FÖRENKLA 
FÖR FÖRETAG 
Fler företag möjliggör samhällsutveckling och 
välfärd. I Höganäs vill vi hjälpa till att skapa 
förutsättningar så att dessa företag kan växa och 
utvecklas. Höganäs kommun ska bidra med god 
service inför nya företagsetableringar. Som vi 
tidigare nämnt vill vi att det ska vara lätt att få 
bygglov. Vår översiktsplan och våra detaljplaner 
ska ge frihet och skapa möjligheter för den 
företagare som vill etablera eller utvidga sin 
verksamhet i vår kommun. 

Genom att kommunen fortsätter ligga i 
topp i näringslivsrankningar kan vi locka 
�er företagare att etablera sig i bygden. Att 
stimulera småföretagsamhet och besöksnäringen 
samt ha en positiv hållning till utveckling 
och nyskapande av näringslivet är därmed en 
självklarhet. Ett sådant arbete är etableringen 
av vingårdar och mikrobryggerier som 
pågått. Vi fortsätter arbeta för möjligheten 
till gårdsförsäljning av vin och öl. Det är 
angeläget att skapa förutsättningar för att bevara 
åkermarken och utveckla den lokala lantbruks- 
och trädgårdsnäringen. Detta är också ett led att 
värna åkermarken, hålla landskapet öppet och 
öka självförsörjningen av livsmedel. 

Räddningstjänsten ska ha en närhet till 
våra företagare och kommuninvånare. 
Förutom att vara en utryckande verksamhet 
ska Räddningstjänsten fortsatt arbeta med 
förebyggande aktivitet för en ökad trygghet i 
kommunen. 

Page 16 of 17



12 

► 
HÖGANÄS 
KOMMUN 
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KONTAKTUPPGIFTER 
Höganäs kommun 
Stadshuset, Centralgatan 20, 263 82 Höganäs 
kommunen@hoganas.se 
WWW.HOGANAS.SE 

WWW.HOGANAS.SE
mailto:kommunen@hoganas.se
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