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- Frihet, framtid och trygghet
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Vårt fina Höör är värt
en annan politik.
I snart fyra år har den så kallade Höörmodellen styrt
kommunen. Resultatet är en rekordhög skattehöjning,
en dålig ekonomi och en kärnverksamhet som blir allt
sämre.
Höörs kommun är en fantastisk plats att bo i, men den
förtjänar ett annat styre!
Med frihet, framtid och trygghet som ledord vill vi
bland annat verka för
§ en ekonomi i balans
§ en skola och omsorg med hög kvalitet
§ ett blomstrande näringsliv

En ekonomi för
framtiden.
Höör är den kommun som har näst högst skatt i
Skåne. Om vi inte ska få fler skattehöjningar behöver
vi dra i nödbromsen. Utgifterna måste stramas åt och
effektiviteten i användandet av skattekronan måste
förbättras.

Liberalerna i Höör vill

§ ha en bättre budgetdisciplin i nämnderna
§ minska antalet möten, ledamöter och arvoden
§ att kommunen ska prioritera kärnverksamheten,
d.v.s. främst skola och omsorg
§ ha en äldreomsorg där tiden hos användarna
maximeras och kringtiden minimeras

Skolan först.
Utbildning bryter barriärer och öppnar möjligheter.
Därför är det viktigt att vi fortsätter att utveckla, inte
avveckla, förskola och skola.

Liberalerna i Höör vill
§ ha fokus på ordning och studiero i skolan
§ ha tillbaka skolvärdarna på högstadiet
§ att fler elever i årskurs 9 ska bli behöriga till
gymnasiestudier
§ att tjejer och killar ska ha samma goda
förutsättningar att klara skolan bra
§ att andra möjligheter än elevassistenter prövas åt
elever med behov av särskilt stöd
§ att arbetsmiljön på skolorna förbättras

Ungdomarna är vår
framtid.
Våra ungdomar har rätt till en meningsfull fritid, socialt
umgänge samt ett större inflytande över de beslut
som fattas i kommunen.

Liberalerna i Höör vill
§ inrätta ett ungdomsråd
§ att kommunen blir mer aktiv på sociala medier för
att bättre möta ungdomarna
§ erbjuda ungdomar rikligt med kommunala
praktikplatser och sommarjobb
§ erbjuda fritidssysselsättningar av olika slag så att
alla kan hitta något som passar dem

En värdig ålderdom.
Alla är olika - också när vi blir äldre. Vi vill slå vakt om
äldreomsorg med kvalitet, som alltid lyssnar på och
agerar utifrån individens behov. Det skall finnas
valfrihet för den enskilde.

Liberalerna i Höör vill

§ ha trygga boenden som äldre vill flytta till
§ påskynda byggandet av särskilda boenden i
kommunen i takt med behoven
§ satsa på personalens utbildning och
kompetens
§ ha en hemtjänst med användaren i fokus och
där mindre tid går åt till administration och
körning

Företagande och
näringsliv.
Framtiden är också ett livaktigt företagande. Vi vill
att människor motiveras att driva företag och skapa
arbete. Ett växande företagande ger fler
arbetstillfällen på hemmaplan.

Liberalerna i Höör vill
§ att Höörs kommun gör mer för att skapa ett
bättre företagarklimat
§ att politiker och tjänstemän underlättar, inte
försvårar, för företagare som vill bygga ut eller
bygga nytt
§ anpassa taxor, till exempel för VA, så de är
rimliga och rättvisa så de gynnar utvecklingen
av företag

Bli medlem.
När du väljer att gå med i Liberalerna gör du en viktig
insats i kampen mot populism, nationalism och
faktaförakt. Nu behövs de liberala idéerna mer än
någonsin. Och världen behöver dig som tar ställning.
Swisha 50 kronor till 123 148 12 41.
I meddelanderutan skriver du ”ny” följt av hela ditt
personnummer och din e-postadress.
Mer information: www.liberalerna.se/bli-medlem/

Arbeta politiskt.
Vill du representera Liberalerna och ha förtroendeuppdrag? Vi behöver alltid fler liberaler som kan
arbeta i nämnder och styrelser. För att bli aktuell för
ett uppdrag måste du vara medlem i Liberalerna.

Vår valsedel.

Lägg din röst på
Liberalerna den
9:e september!

