Politisk Vision Hörby 2021
I styrmodellen som antogs av kommunfullmäktige den 31 augusti 2020 beslutades det om Hörby
kommuns vision ”Hörby - det rediga samhället 2030”. Visionen ger en färdriktningen för hur
kommunen ska utvecklas fram till 2030, den skapar kraft och energi och den anger en önskad
framtida utveckling för Hörby kommun. Nedan beskriver politiken kortfattat hur vi ser på visionen
uppdelad i de fem fokusområdena.

Levande landsbygd:
Vår kommun är en utpräglad landsbygdskommun, som lyckats bevara sin särskilda särart och
skönhet, med vidsträckta fält, vackra skogar och sammanhållna byar. Detta är vår rikedom och vår
stolthet, en ständig källa till inspiration och sinnesro. I Hörby ska vi därför alla känna och ta ett ansvar
för vår natur och tillsammans vårda miljön. Landsbygdsskolor ska möjliggöra för barnfamiljer att
bosätta sig på landet. En fungerande kollektivtrafik möjliggör att landsbygden kan växa och frodas.
Föreningslivet är sedan länge starkt i Hörby och ska så förbli. Föreningslivet skall vara ett självklart val
genom hela livet. Hörbyborna ska ha möjlighet att åldras där man vill i det boende man föredrar.

Stark centralort:
Den starka centralorten är som en fast grund. Den offentliga servicen och annan service måste ges
goda möjligheter att etablera sig och fungera på de platser och tider som medborgarna behöver
dem. Idrott och kultur ska ges stöd och möjlighet att nå fler medborgare. För att Hörby ska utvecklas
i den riktning som eftersträvas så säkerställs att bostads-, industri- och övrig mark skapas och finns
tillgänglig vid behov.

Blomstrande näringsliv:
Det är entreprenörskap och företagande, hårt arbete och mod, som byggt vår kommun. Hörby ska
vara en trygg plats även för företagare och de ska känna en stark samarbetsvilja från kommunen.
Gott klimat för företagare att etablera, driva och utveckla sitt företag är en självklarhet.
Besöksnäringen är, med det läge och utbud som Hörby har, en viktig bricka i samarbetet mellan
kommunen och näringslivet för att vidareutveckla Hörby.

Gott liv:
Stadsplaneringen och samhällsmiljöns utformning är av stor betydelse för såväl kommuninvånarnas
trygghet, trivsel och hälsa som för den ekonomiska tillväxten och miljön. Vi vill verka för levande,
traditionella, familjevänliga, småskaliga och trygga samhällsmiljöer som leder till ett gott liv för våra
medborgare. Genom varierade boendeformer, rikt kulturliv, mångfacetterat idrottsliv och fantastiska
naturområden så lockar Hörby medborgare till sig och får de bofasta att stanna kvar.
Sammhällsbygget Hörby ska grundas i att generationerna kan mötas.

Trygghet:
Kommuninvånarna ska känna sig trygga från brottslighet och hot, oavsett var de befinner sig och tid
på dygnet. Ungdomar ska inte behöva begränsa sina liv för att få vara i fred, och de äldre ska inte
behöva tillbringa sin sista tid i ständig vaksamhet och oro. Barnfamiljer ska kunna räkna med att det
finns förskoleplatser och omsorg för de små, skolorna ska präglas av ordning och studiero, och de
äldre och sjuka ska vara säkra på att de får en värdig tillvaro och vård i kommunen. Med hjälp av
genomtänkta detaljplaner byggs trygghet in i samhället från första början.

Dessa punkter fungerar inte enskilt utan är beroende av varandra.
Den starka centralorten som väver in landsbygden ger möjlighet för företag att blomstra, skapar en
trygg kommun och ger ett gott liv till alla kommunens medborgare.
En av de grundläggande principer som kommer att leda till att dessa mål uppnås är att kommun har
en stark ekonomi. Vi arbeta fortsatt efter Hörby-modellen så att varje skattekrona används rätt och
effektivt.

Hörby-modellen
-

Fokusera på medborgarnas behov
Bedriva kommunal verksamhet som motsvarar lagens krav
Arbeta kostnadseffektivt
Höja kvaliteten
Jobba långsiktigt

Visionen om ett Hörby, ett redigt samhälle, präglas av trygghet, sammanhållning och stolthet över
hembygden och är ett långsiktigt projekt med en framtid värd att sträva efter.

