
 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

Har kommunens fritidsgårdar de resurser och lokaler som krävs för att vara attraktiva mötesplatser för 

våra unga? Vi vill även återigen undersöka om inte fritidsgårdarna borde tillhöra Kultur- och 

fritidsförvaltningen istället för Utbildningsförvaltningen. Har våra folkbibliotek de lokaler och resurser 

som krävs för att vara attraktiva mötesplatser? I Viken vill vi att nuvarande folkbibliotek och 

skolbibliotek slås samman till ett modernt integrerat folk- och skolbibliotek liknande det som byggts i 

Jonstorp. Vi tror även det bästa vore om kommunens samtliga bibliotek, såväl folk- som skolbibliotek, 

hade en huvudman – nämligen Kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunens ideella föreningar 

behöver tillgång till utrustade samlingslokaler av olika storlekar som kan hyras till låg eller ingen 

kostnad. Meröppna bibliotek även i Höganäs, Lerberget, Nyhamnsläge och Viken skulle vara ett led i 

att förbättra villkoren för kommunens ideella organisationer. Nu när Folkparken stängt finns inte 

längre någon lokal att hyra för större evenemang, fester och liknande. Vi anser att det är kommunens 

uppgift att tillhandahålla en sådan lokal. 

Inte bara unga behöver mötesplatser. Många äldre är ensamma och ensamhet är en orsak till ohälsa. 

Därför behövs mötesplatser även för äldre. 

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 

De aktiviteter som kommunen arangerar för barn och ungdomar ska vara avgiftsfria eller så ska endast 

en låg avgift tas ut. Aktiviteter och arrangemang av olika typer ska erbjudas barn och ungdomar på 

alla lov. Kommunens fritidsgårdar ska vara öppna även på loven. 

Ge Arbetsförmedlingen ett tydligare uppdrag att samverka med arbetsgivare, fack och kommuner för 

att hitta lokala lösningar på arbetslösheten. 

4. Hälsa i arbetslivet 

Genom en bra personalpolitik och aktivt arbetsmiljöarbete förebyggs ohälsa. När medarbetare drabbas 

av ohälsa ska kommunen vara aktiv för att medarbetaren ska kunna återvända så snabbt som möjligt. 

Det kan ibland betyda att den fysiska och/eller psykosociala arbetsmiljön kräver förändringar. Vi 

förespråkar ett aktivt förhållningssätt från kommunen eftersom det förebygger en långvarig 

sjukfrånvaro med minskad livskvalitet och försämrad ekonomi såväl för den enskilde som för 

kommunen/samhället. 

Inflytande och egenkontroll över arbetet, rimliga arbetstider med möjlighet till återhämtning är viktiga 

arbetsmiljöfaktorer. En bra företagshälsovård är därför en avgörande del i arbetet för att minska 

riskerna för ohälsa. 

I och med att nämnder ersatts av utskott i kommunens politiska organisation har de anställdas 

inflytande över arbetet minskat eftersom fackliga organisationer inte får närvara vid utskottsmöten. 

Vänsterpartiet Höganäs föreslår i första hand att vi återgår till en organisation baserad på nämnder, i 

andra hand att fackliga organisationer ges nävarorätt vid utskottsmöten. 
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5. Miljöer och produkter 

Kommunens förskolor ska vara giftfria. Produkter som innehåller giftiga kemikalier ska undvikas. 

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Psykisk ohälsa bland unga är alltför vanlig båda bland pojkar och flickor. Skolan och skolhälsovården 

liksom ungdomshälsan har en central roll i att identifiera ohälsa och ge stöd. Det arbetet ska ske i nära 

samarbete med sociala myndigheter. Samhället måste bli bättre på att förstå och förebygga den 

psykiska ohälsan. 

Det är viktigt att vi snabbt upptäcker psykisk ohälsa. Därför behövs ett lättåtkomligt samtalsstöd , en 

första linjens stöd för att fånga upp unga med psykisk ohälsa. 

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 

Är ungdomsmottagningen enkel för ungdomarna att komma i kontakt med och vet de om att den 

finns? Har ungdomsmottagningen de resurser den behöver? 

9. Fysisk aktivitet 

Gångare och cyklister ska ha högsta prioritet vid stadsplanering. Privatbilismen måste minska. Vi ska 

ha ett genusperspektiv i stadsplanering eftersom många kvinnor känner sig rädda och osäkra att vistas 

i vissa miljöer. Detta kan åtgärdas bland annat genom god belysning. För att uppmuntra fysiskt 

aktivitet vill vi att det ges goda möjligheter till spontanidrott. Alla skolor skulle kunna förses med 

utrustning för spontanindrott liknande de som finns på Bruksskolan. Det är viktigt att vi värnar och 

utvecklar våra gemensamma grönytor, till exempel Höganäs hamn. 

10. Matvanor och livsmedel 

Inom skolor och äldreomsorg ska kost av hög kvalitet serveras. Vi vill öka andelen ekologiskt odlad 

kost till minst 25 procent. Vi vill även öka andelen vegetarisk kost och minska köttkonsumtionen. 

Kommunens inköpspolicy ska befrämja inköp av ekologiska, närodlade och djuretiska livsmedel. Vi 

vill att alla barn och ungdomar ges möjlighet att äta avgiftsfri frukost i skolan. Detta skulle befrämja 

hälsa och studieresultat. 

Våra äldreboenden, förskolor och skolor borde kunna ha en enorm möjlighet att påverka genom 

upphan                                                                                        

                                                                                                         

börjat laga sin egen mat. Resultatet har blivit att man tagit ökad kontroll över den mat man serverar 

samt att maten har upplevts som godare, kvaliteten har höjts samt svinnet minskat. I många fall har 

man också kunnat spara pengar. Vår vision är att alla större offentliga enheter ska kunna laga sina 

egna livsmedel. 

11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 

Vuxenvärlden måste föregå med gott exempel vad gäller bruk av alkohol och andra droger. Därför 

menar vi att kommunens representation ska vara alkoholfri samt att alla kommunens arrangemang ska 

vara fria från alkohol och andra droger. 
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