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Kommunfullmäktiges mål för perioden 2020 till 2023
Mål

Motiv

Medborgarna och företagarna
är en resurs i Höörs
samhällsutveckling och ska
tas tillvara på ett positivt och
lösningsfokuserat sätt.

Medborgarnas och företagarnas delaktighet i samhällsutvecklingen är viktig. Med delaktighet menar vi att kommunen, medborgarna
och företagarna samverkar och tar gemensamt ansvar för Höörs kommuns utveckling.

Bidrar till det globala målet:

Indikator



Vi vill möjliggöra för medborgarna i Höörs kommun att vara engagerade och ta ansvar. Vi vill att alla som bor i Höörs kommun har en
känsla av sammanhang vilket bidrar till god folkhälsa.
Kommunen är serviceinriktad där varje medborgare och företagare bemöts på ett positivt och lösningsorienterat sätt.
Medborgarnas tillit för förtroendevalda och kommunen som organisation är högt. Rollfördelningen mellan förtroendevalda och
förvaltning är tydlig för att frigöra resurser som ska läggas på medborgarna. Tillit är en viktig tillgång för utvecklingen av Höörs
kommun och en väl fungerande demokrati.



Nöjd-Inflytande-Index
(NII) ska öka jämfört
med 2018 års resultat.
Se medborgarundersökningen.
Andel av kommunens
ekonomi som omfattas
av samverkansavtal.

Delaktighet – Musikskolan, enkät
Kulturgården, LUPP
Aktivitet – växthuset, drivhuset känsla av sammanhang
God livsmiljö och bra boende
för alla

Höörs kommun är en kommun för alla oavsett boendeort eller livssituation, där medborgarnas hälsa, välbefinnande och livsmiljö
värnas. Genom att vara detta tror vi på en framtida stark inflyttning till Höörs kommun.

Bidrar till det globala målet:

För att lyckas behöver hela Höörs kommun utvecklas. I översiktsplanen finns strategier för utvecklingen av Höörs kommun - tätorter,
byar och landsbygd. Under mandatperioden vill vi öka antalet permanentbostäder i Tjörnarp. Vi vill även utveckla
bostadsetableringar utanför bebyggt område.

Bostadsförsörjning- boskola, mottagande


Meningsfull fritid





Nöjd region index ska
öka jämfört med 2018
års resultat.
Medborgarundersökningen.
Befolkningstillväxt om
minst 250 invånare i
genomsnitt per år.
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Kulturgården erbjuder delaktighet för ungdomar genom kurser, ungdomsgrupp och UKM (Ung Kultur Möts)



Kulturgården verkar för förbättrad folkhälsa genom att erbjuda fysiska aktiviteter som dans och cirkus.



Kulturgården erbjuder en trygg mötesplats för unga där deltagarna har en känsla av sammanhang.



Höörs bad- och sportcentrum verkar för förbättrad folkhälsa genom att erbjuda simskola, skolsim, vattengympa och gym



föreningslivet

 Biblioteket ska vara öppet och tillgängligt för alla medborgare genom meröppet bibliotek
Motiv: Alla medborgare ska ha möjlighet att besöka biblioteket oavsett om man kan komma på bemannad tid eller inte.
Indikator: Mätning av antal besök under meröppettid för att se om tillgängligheten ökat
Man kan också använda mätning av alla besök och utlån på biblioteket som indikatorer på om vi är
tillgängliga för alla.


Mål

Motiv

Indikator

Förskole- och skolverksamhet
med hög kvalitet och god
lärmiljö

Höörs kommun skapar förutsättningar för varje barn och ungdom att vara nyfiken och känna glädje i förskolan och skolan. Skolan
upplevs som en trygg plats, erbjuder studiero och stödjer barn och unga att uppnå sin fulla potential utifrån individuella
förutsättningar och behov. Den kommunala skolverksamheten ger den unga medborgaren fler möjligheter att påverka och berika sitt
eget liv och därmed bidra till ett bättre samhälle.
Ökad skolnärvaro

Kulturgården erbjuder en trygg mötesplats för unga där deltagarna har en känsla av sammanhang.





Uppsökande verksamhet, hemmasittare. Detta ska göras i samarbete med KAA. Målbilden ska vara att ungdomarna ska hitta
tillbaka till skolan. Mätbart? Vi får hitta ett sätt att mäta det på!/

Andelen behöriga i
kommunala skolor till
gymnasieskolans
yrkesprogram ska öka
jämfört med 2018.
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Bibliotek

 Biblioteket ska vara en resurs för det livslånga lärandet och stötta lärande i skola och förskola
Motiv: Boklådor till förskolorna och bokprat i skolan bidrar till hög kvalitet och god lärmiljö
Indikatorer: Mätning av antal boklådor till förskolan och antal bokprat som genomförs under året
Stimulerande aktiviteter tillsammans med skolan – musikskolan

Långsiktig och hållbar
ekonomi och miljö

-

skapande skola

-

kulturgården? läxläsning- ideella verksamheter, CSR???

God ekonomi är viktigt för Höörs kommun. Kommunen säkerställer att ekonomin även i framtiden är god genom att:

Samverka med andra kommuner, myndigheter och civilsamhället för att skapa förutsättningar för ett gott liv för
medborgaren och för att aktivt främja företagarklimatet

Agera förebyggande för ett hållbart samhälle och i detta arbete vara en föregångare för medborgare och företag

Utveckla besöksnäringen genom att utveckla kommunen som destination

Värna kommunens unika och omväxlande natur, biologiska mångfald och lokala vattenresurser.






Arbete och egenförsörjning – en mötesplats Drivhuset- AF, soc
Komvux
Integationsenheten
Offentliga arrangemang – kulturnatten, julskyltning, kulturkvartersdagen mm


/sammanställt av HS

Det årliga ekonomiska
resultatet utgör minst
1,5 % av skatteintäkter
och generella
statsbidrag och ska
uppgå till 2 % vid
periodens slut.
Investeringsvolymen på
skattefinansierad
verksamhet ska inte
överstiga nivån på
avskrivningar,
exploateringsintäkter
och resultat.
Minskande politiska
kostnader jämfört med
2018

