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Bakgrund
Nuvarande vision beskriver hur Höörs kommun vill vara och uppfattas 2025
och antogs av kommunfullmäktige 2011.
Höörs kommun är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet,
där idén om en hållbar utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas
tillvara för boende, fritid och företagande.
Kommunfullmäktige beslutade i april 2020 att tillsätta en fullmäktigeberedning med uppgift
att arbeta fram en vision för Höör 2035 samt att utse ledamöter i densamma.
Fullmäktigeberedningen höll sitt första möte 200623. Temat var ”Hur lever vi vår nuvarande
vision? På vilket sätt genomsyrar den vårt dagliga arbete som politiker och tjänstemän i
Höörs kommun”. Ledamöterna gjorde en nulägesanalys inom områdena utbildning och
barnomsorg, omsorg och stöd, uppleva och göra, samhällsplanering och miljö samt
samarbete med näringsliv och civilsamhälle. Därefter följde en diskussion om vad som krävs
för att Höör ska ta sig från dagens Höör 2.0 till Höör 3.0.
Fullmäktigeberedningen höll sitt andra möte 200914. Information från kommunala
tjänstemän inom relevanta områden följdes av diskussion. Ska visionen eller vägen till
visionen ändras? Vad behöver förstärkas? Hur förstärker vi det som behöver förstärkas?
Samtliga underlag översändes till partigrupperna för partiinterna diskussioner. Varje parti
ombads senast 201026 komma in med skriftligt svar på följande frågor:
• Hur kan det befintliga visionsdokumentet förstärkas gällande klimatfrågan?
• Hur kan det befintliga visionsdokumentet förstärkas gällande samarbete med
medborgaren och övriga aktörer inom och utom kommunen?
• Hur kan kommunen bidra till att förtydliga samhällskontraktet?
• Hur vill ni att samhällskontraktet ska se ut?
Partigruppernas svar har sammanställts, beaktats och bearbetats. På grund av den rågande
coronapandemin och därpå följande mötesrestriktioner har inga fler möten kunnat hållas i
fullmäktigeberedningen. Istället läggs nu bearbetningen av förslagen fram för beslut.

Förslag till Höörs kommuns Vision 2035
Varför behöver Höör en vision?
Den svenska välfärdsmodellen står inför gigantiska utmaningar. Redan före coronapandemin
visste vi att det krävs stora förändringar för att klara det kommunala uppdraget de närmaste
åren. Antalet barn och äldre ökar i befolkningen, och med det behovet av olika
välfärdstjänster. Färre personer ska helt enkelt försörja fler. Den demografiska utmaningen
innebär allt större behov av kommunal service, vård och omsorg, men också stora
investeringar i form av exempelvis förskolor, skolor och äldreboenden.
Höör, liksom de flesta andra kommuner visade visserligen ett starkare ekonomiskt resultat
än förväntat 2020. Samtidigt visar SKR:s ekonomirapport att kommunernas starka resultat är
just tillfälligt och kortsiktigt. Under de kommande åren svänger resultatkurvan markant nedåt.
Redan år 2023 är prognosen att det ekonomiska resultatet i kommunerna kommer att vara
det lägsta på mycket länge. Utan mycket stora ekonomiska tillskott från staten kommer Höör,
liksom andra svenska kommuner, att stå inför ett stålbad.

I ett läge där resurserna brister och utmaningarna tycks oöverstigliga är behovet av en
gemensam vision större än någonsin. En vision är en bild av framtiden som, om den är
gemensam, skapar engagemang, gemenskap och energi att ta ansvar för den önskade
utvecklingen. Att nå visionen är inte det egentliga målet, men genom att sträva i dess riktning
arbetar vi gemensamt med konkreta mål och delmål. Visionen är den gemensamma myten
som binder samman politiker, tjänstemän, medborgare, företag och civilsamhället i Höör.

Demokrati och tillit
Det finns många skäl att vara bekymrad över demokratins ställning i dagens samhälle och
problemen grundar sig i första hand i brist på tillit. Tillit är samhällets fogmassa och ett av
dess viktigaste grundämnen. Forskning visar att hög tillit inte bara leder till starkare
demokrati, utan även till bättre ekonomisk tillväxt, mer jämlikhet och mindre brottslighet.
Sådan tillit genereras främst av människors uppfattning om rättfärdigheten och kompetensen
hos de offentliga institutioner som genomför politiken.
För varje generation minskar tilliten till samhällets institutioner. Samtidigt ser många behov
av stora förändringar. I en undersökning presenterad av Kairos Future 2020 anser 48 % av
de tillfrågade att det krävs att vi i grunden förändrar hur samhället är organiserat för att möta
framtidens stora utmaningar.
Samtidigt som tilliten till samhällets institutioner minskar har mängden samhällsengagemang
inte minskat, särskilt inte bland ungdomar. Formerna, frågorna och förmågorna har
förändrats.

Ett förändrat samhällskontrakt
I ”Det öppna Skåne – Skånes regionala utvecklingsstrategi” poängteras att det ska finnas en
balans mellan individernas efterfrågan och systemets möjlighet till leverans. För att skapa
och upprätthålla tillit krävs att samhällskontraktet omdefinieras. De resurser som finns i
lokalsamhället behöver identifieras och kopplas samman. För att skapa ett starkare samhälle
krävs små och stora, formella såväl som informella sammanslutningar och relationer
människor emellan. Från Kommunen 1.0 till Kommunen 3.0. Från att medborgarna i
Kommunen 1.0 var klienter som inte visste sitt eget bästa blev de kunder i Kommunen 2.0,
kunder som kräver alltmer service av kommunen. I kommunen 3.0 är medborgarna
medproducenter, som tillsammans med den kommunala förvaltningen, det lokala näringslivet
och civilsamhället ansvarar för att utforma Höör som kommun.

Från Höör 2.0 till Höör 3.0
Den kommunala verksamheterna i de nordiska länderna har genomgått en förändring från
att vara expert på vad som är bäst för kommunmedborgarna till att bli en serviceinstitution
som betraktar kommunmedborgarna som kunder, utan skyldigheter. Förr stod
kommunmedborgaren med mössan i hand i mötet med kommunen, medan medborgaren nu
kräver att kommunen ska ta ansvar för hens liv. I Höör 3.0 samarbetar alla delar av Höörs
kommun; politiker, anställda tjänstemän, det lokala näringslivet, civilsamhället och alla
medborgare för skapa det Höör vi vill ha. Som kommunmedborgare har du både rättigheter
och skyldigheter.

Höör kommuns vision 2035

”Höörs kommun är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet,
där idén om en hållbar utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas
tillvara för boende, fritid och företagande.
Ett förnyat samhällskontrakt – Höörs framtid.”

Vad menar vi med begreppen?
Höörs kommun
Höörs kommun består av alla medborgare i kommunen, alla företag, civilsamhället och de
kommunala verksamheterna.
Mötesplats
Höör som mötesplats är en arena för samskapande, som stimulerar kreativitet och
innovation. Här skapar medborgare, företag, civilsamhället och de kommunala
verksamheterna formulerar samhällskontraktet.
Samhällskontrakt
Ett samhällskontrakt är ett kontrakt mellan individer eller individer och samhällets
institutioner som bygger på att man har skyldigheter och rättigheter gentemot varandra.
Hållbar utveckling
Hållbar utveckling uppnås genom ett långsiktigt agerande där hänsyn tas till miljö och klimat,
ekonomi och socialt ansvar.

Vad innebär samhällskontraktet?
För att möta framtidens utmaningar krävs att alla i Höör känner ett ansvar för, och vilja att,
samverka för kommunens bästa. Alla medborgare behöver ta ansvar för sin egen och sina
närståendes hälsa, välmående och välbefinnande. De kommunala verksamheterna ska
garantera en lägsta nivå och skattemedlen användas till dem med störst behov, men också
vara ett stöd för individuellt ansvarstagande.

