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HELSINGBORG ÄR
VÅRT ANSVAR
När staden växer får vi aldrig glömma för
När Helsingborg växer och närmar
vem vi bygger. Inga skrytbyggen i världen är
sig 150 000 invånare behöver
viktigare än vi som bor här. Dåligt planerade
vi en politik som står med båda
byggen hotar det vi älskar med vår stad.
fötterna på jorden. Den levande,
Havsutsikt, grönområden och kolonilotter
vackra staden är vårt gemensamma
ska fortsätta levandegöra staden. Billigare
ansvar och då måste vi tillsammans
bostäder är ett måste och vi vägrar införa
bygga en stad som håller ihop. Idag
fördyrande marknadshyror som Moderaterna
saknas det en framtidsplan som
och Sverigedemokraterna vill. I Helsingborg
har helsingborgarnas bästa som
ska vanligt folk ha råd
ledstjärna — det
att leva och bo.
tänker vi ändra på. “Inget mindre än ett tryggt
Helsingborg för alla är gott nog. Och
Välfärden i
då krävs det att vi går till botten med En av våra största
utmaningar är
Helsingborg har
de problem vi står inför idag för att
många brister. Inte
på lång sikt bygga den enade, jämlika tryggheten. På gator
och torg kommer
minst där marknaden
staden.”
har fått bestämma
ser vi hur bristerna har uppstått. Detta är
särskilt tydligt inom omsorgen. Ideologiskt
motiverade privatiseringar har genomförts
mot helsingborgarnas vilja. Likaså ser vi att
skolan dras isär av en stark överetablering
av friskolor. Vinstjakten har fått breda ut sig
i välfärden. Detta är en utveckling som vi
socialdemokrater aldrig kan acceptera. Varje
skattekrona ska gå till det den är avsedd
för. I vårt Helsingborg innebär det fler
undersköterskor, fler lärare och mer personal
på förskolan. Vi kan aldrig acceptera att vi
sviker barnen som är vår framtid och våra
äldre som byggt upp vår välfärd.

otryggheten vinna
ytterligare mark om kriminella gäng inte
stoppas i tid. Därför måste vi komma tillrätta
med stadens ökade klyftor — vår stad ska
svetsas samman. Inget mindre än ett tryggt
Helsingborg för alla är gott nog. Och då krävs
det att vi går till botten med de problem vi
står inför idag för att på lång sikt byggt den
enade, jämlika staden.

Jan “Björkis” Björklund
Kommunalrådskandidat och S-gruppledare

ANNA, JAN OCH MARIA

NYTT LEDARSKAP FÖR HELSINGBORG!
RIMLIGA HYROR FÖR VANLIGT FOLK!
“Det finns en fråga som är viktigare än alla andra men som stadens ledande
politiker talar tyst om — Moderaterna och Sverigedemokraterna vill införa så
kallade marknadshyror. Idag förhandlar hyresgäster och hyresvärdar om våra
hyror men med marknadshyror skulle din hyra höjas rejält. Vanligt folk skulle
tvingas flytta, det vore en katastrof. Inte minst för alla unga som inte har flyttat
hemifrån än.”

TRYGG VEM DU ÄN ÄR
— VAR DU ÄN ÄR
Fler poliser och jämlikhetspolitik
Trygghet är ofta en klassklyfta och därför
ökar tryggheten när Helsingborg tillsammans
jobbar mot segregation och klyftor. De
senaste åren har det politiska styret inte
kommit tillrätta med stadens ökade klyftor,
tvärtom tillåts våra stadsdelar att splittras
alltmer. Det ser alla som bor och rör sig i
staden. Därmed har de också misslyckats
med att öka tryggheten.
På gator och torg kommer otryggheten
vinna ytterligare mark om kriminella gäng
inte stoppas i tid. Därför måste vi gå till
botten med de problem vi står inför idag för
att på lång sikt bygga den enade, jämlika
staden. Långsiktigt får vi trygghet genom
bra utbildning och jämlikhetspolitik. Men
också med poliser, trygghetsvärdar och fler
övervakningskameror. Både och behövs,
om vi vill lösa problemen på allvar. Det vill
vi Socialdemokrater.

Punktinsatser för trygghet i en ny tid
Kriminella som söker sig bort från destruktiva
mönster måste kunna se möjligheter. Samhället ska visa på alternativ och er bjuda
avhoppar verksamhet. För unga som är i riskzonen måste sociala insatser och inte minst
när varande vuxna märkas betydligt mer.

Ingen ska behöva leva under hedersförtryck
eller utsättas för våld och hot i hederns
namn. Kunskapen om de här frågorna
måste öka rejält – kommunen behöver
intensifiera sitt arbete. Det handlar också
om mer resurser, så att Helsingborg kan
erbjuda fler stödboenden för missbrukande,
misshandlade kvinnor.

VI VILL MER
Fler poliser, trygghetsvärdar och
övervakningskameror för att öka
tryggheten.
Vi behöver en särskild
avhopparverksamhet för kriminella och
sociala insatser för unga i riskzonen.
Särskilt program för att stoppa
hedersförtryck, -hot och -våld. I
Helsingborg ska det vara nolltolerans
mot hedersförtryck.
Stödboende för missbrukande,
misshandlade kvinnor och ökade
insatser för brottsutsatta.
Obligatorisk utbildning om mäns
våld mot kvinnor för alla som arbetar
inom socialtjänst, vård och omsorg
och skola.

ERIKA, ANITA OCH MIRJETA
GATORNA TILLHÖR OSS!

“Alla i stan ska få känna sig trygga – överallt och dygnet runt! Den onda spiral
som vi har befunnit oss i de senaste åren måste brytas och vi är många som
känner någon som drabbats. Vi har sett problemen och vi vet vad som behöver
göras. Med fler trygghetsvärdar och poliser så ökar tryggheten i stan. Och om
samhället gör förebyggande insatser sparar vi inte bara pengar — det sparar liv
och lidande också.”

VÅR STAD SKA BYGGAS
PÅ ALLAS VILLKOR
I Helsingborg ska vanligt folk ha råd
att leva och bo
Idag byggs Helsingborg utan respekt för
stadens unika historia och siktlinjer. När
staden växer får vi aldrig glömma för vem
vi bygger. Inga skrytbyggen i världen är
viktigare än vi som bor här. Dåligt planerade
byggen hotar det vi älskar med vår stad.
Havsutsikt, grönområden och kolonilotter ska
fortsätta levandegöra staden.
Billigare bostäder är ett måste och vi vägrar
införa fördyrande marknadshyror som
Moderaterna och Sverigedemokraterna vill.
Vi har en fungerande hyressättning som är
världsunik, fler och billiga hyresrätter är även
det alltfler yngre och äldre efterfrågar. Då kan
vi inte bygga bostäder som kostar skjortan,
än mindre höja hyran. I Helsingborg ska
vanligt folk ha råd att leva och bo.

Grönområden ska ligga ett
stenkast bort
Byggandet ska självklart fortsätta när
Helsingborg växer men den som är ansvarig
ska först och främst se till helsingborgarnas
bästa. För att havsutsikt, grönområden
och kolonilotter ska fortsätta levandegöra
vår vackra stad krävs det därför att vi
förtätar med omsorg. Idag har Helsingborg
ont om grönområden och andelen mark

där allemansrätten råder är alltför låg.
Alla helsingborgare ska ha tillgång till
grönområden, helst bara ett stenkast bort.
När framtidens Helsingborg växer fram
ska vi bygga smart och alltid erbjuda ett
mervärde. Helsingborg ska ha ett levande
centrum där Söder är en lika självklar del som
den norra stadsdelen. Att bygga bort den
mentala barriären som Trädgårdsgatan utgör
är en prioritering. Byarna som ansluter till
stadskärnan ska kunna erbjuda sina invånare
en god samhällsservice med förskola, skola
och omsorg.

VI VILL MER
Vacker nybyggnation – vi
helsingborgare måste få vara med
och bestämma i vilken stil nya hus
ska byggas
Tillgängliga lekplatser ska finnas i alla
stadsdelar och vara rättvist fördelade.
Fredriksdalsområdet och dess natur
ska fredas från bostadsexploatering.
Billigare hyra – alla unga ska ha råd att
flytta hemifrån.
Koloniområdena ska bli fler och främst
ges till helsingborgare.

INVESTERA I VÅRD,
SKOLA OCH OMSORG
Fler anställda så att mormor får sina
mediciner i tid
Vinstjakten har fått breda ut sig i välfärden.
Detta är en ut veckling som vi socialdemokrater aldrig kan acceptera. Bra
politiker tar ansvar för problemen i välfärden,
dåliga politiker privatiserar för att det ska bli
någon annans ansvar. Det säger sig själv att
under bemanningen inom välfärden för sämrar
vården, skolan och omsorgen. Därför krävs
det stora investeringar i välfärden. Inte minst
behöver vi satsa rejält på proffsen som jobbar
i våra verksamheter. Bättre arbetsvillkor och
fler kollegor, då får vi vård , skola och omsorg
som fungerar med högre kvalitet som följd.

I Helsingborg ska alla gå ut med
fullständiga betyg
I Helsingborgs skolor ska alla elever lämna
grundskolan med fullständiga betyg och
alla elever ska ha möjlighet att fullfölja
sina gymnasiestudier. Dessa målsättningar
uppfylls inte i dag. Framför allt ser vi att
skillnaderna mellan skolor inom staden är allt
för stor. Segregationen har stort genomslag
i våra skolor. Detta är en av vår stads största
utmaningar. Därför är det helt avgörande
att staden lyckas med att fördela nyanlända
elever på ett jämnt och rättvist sätt mellan
stadens skolor. Det är orimligt att enskilda
skolor tar ett mycket större ansvar än andra.

Barnomsorgen är en viktig verksamhet. Efter
initiativ från oss socialdemokrater har antalet
platser på nattis ökat. Men det räcker inte.
Antalet platser behöver utökas ytterligare
för att möta behoven. Ett sätt att möta
efterfrågan är att utöka öppettiderna på ett
antal förskolor i staden. Ingen helsingborgare
ska behöva tacka nej till ett jobb på grund av
att barnomsorg saknas. Vi socialdemokrater
sätter våra elever först. Därför tänkte vi inte
gå med på sänkningar av kvalitén i skolan. Vi
måste ha råd att satsa på våra barn.

VI VILL MER
Sätt stopp för vinstuttag från offentlig
verksamhet så får vi mer resurser till
välfärden.
Sommarpraktik till alla
gymnasieungdomar.
Lärfritids med läxhjälp för alla elever
som behöver.
Nolltolerans mot mobbning! De
kommunala skolorna ska få större
mandat att stoppa mobbningen.
Lärarna ska få mer tid åt eleverna med
enklare administration.
Friskvård på arbetstid ska vara möjligt
för kommunanställda.

SARA OCH IMAD
MER VÄLFÄRD, MINDRE VINSTJAKT OCH
HÖGRE KVALITET!
“Alla i samhället håller nog med om att det är personalen det hänger på.
Studiero i skolan, bra omsorg på förskolan och minskade vårdköer. Idag saknas
det, idag får vi inte chansen att göra ett riktigt bra jobb. Välfärden behöver
förstärkningar men idag skär Moderaterna ned och ger istället bort våra
skattepengar till vinstdrivande företag.”

JAN
BJÖRKLUND

KOMMUNALRÅDSKANDIDAT

TRE SNABBA FRÅGOR
MED JAN BJÖRKLUND
När Helsingborg växer krävs det
politiska ledare som vågar prioritera
och som tar ansvar. Jan Björklund
har gått den långa vägen inom
politiken men är ny som kommunal
rådskandidat. Trygghet sticker ut
som viktigaste frågan och det är de
klassiska välfärdsfrågorna som den
politiska kursändringen bygger på.
Med över 30 års erfarenhet från fritids
politiken till att idag axla ansvaret som
Sgruppledare, vad vill du uppnå som
politisk ledare?
– När jag engagerade mig första gången,
1974 tror jag det var, så handlade det om att
ta ansvar, det var helt naturligt att tillsammans
med andra hjälpa till med det som behövde
göras. Och det är precis det valet handlar om
i september, att vi som vill mer kliver fram och
säger ”stopp, nu räcker det”. I så många år
har Helsingborg varit på väg i fel riktning, nu
har vi möjlighet att trampa upp en ny väg.
Hur kommer helsingborgsborna märka om
ditt lag tar över ledningen?
– Det blir full fokus på de klassiska välfärdsfrågorna som jag alltid har arbetat med,
skola, äldreomsorg och socialpolitik.
Välfärden är grunden till trygghet.
Välfärdsbygget i Helsingborg har fått sig
en törn under det moderatledda styrets
12 år vi makten. Helsingborg behöver ett

nytt ledarskap. Det är vår främsta uppgift,
att få med oss hela Helsingborg på den
här kursändringen.
Är det någon särskild fråga som är extra
viktig för Helsingborg?
Tryggheten. Vi är Skånes – Sveriges – mest
segregerade stad. Klassklyftorna är djupt
rotade, det är dåligt för alla. Oavsett inkomst
vill du bo i en enad, sammanhållen stad. Det
handlar lika mycket om fler poliser, som att
inte bygga bort grönområden och att planera
långsiktigt. Och om att säga hejdå till vinster
i välfärden, vi behöver förstärka det som
idag saknar resurser. För då får vi ett starkt
samhälle imorgon.

OM JAN BJÖRKLUND
Namn: Jan ”Björkis” Björklund
Ålder: 55 år
Bor: Eskilsminne
Yrke: Säljare/småföretagare
Bakgrund: Flyttade till Helsingborg när
jag var 11 år, Gick med i SSU 1974, Har
varit fackligt aktiv i Handels, Fritidspolitiker i över 30 år, Spelat Handboll,
Gift med Lena vi har tillsammans
7 barn och 5 barnbarn Sen några
månader bor vi i mitt barndomshem.
Förebild: Bernie Sanders

SÅ TAR VI ANSVAR
SKOLOR

Vi vill bevara kvalitén i våra skolor och
bryta skolsegregationen

ÄLDREOMSORG

Med ökare resurser och större inflytande
för personal, boende och anhöriga höjer vi
kvalitén i äldreomsorgen.

BRYTA DEN OFRIVILLIGA ENSAMHETEN

Välfärden skall funka genom hela livet. Vi
vill ge alla äldre rätt till en värdig ålderdom
med livskvalitet genom till exempel, fler
personliga möten och vällagad mat.

TRYGGHETSPAKET

Vi vill se fler stadsdelspaket där behovet
ska styra antalet trygghetsvärdar och
över vakningskameror för ökad trygghet.
Vi helsingborgare ska känna oss trygga i
vår stad.

FÖRETAGANDE I HELSINGBORG

Vi vill underlätta för mindre och lokala
företag vid upphandlingar

STADSUTVECKLING

Prioritera våra koloniområden, grönytor
och parker i stadsutveckling

MÖTESPLATSER

Vi vill skapa fem nya träffpunkter. Få fler
generationsöverskridande mötesplatser.

VÅRDBOENDE OCH LSS

Öka antalet LSS- och vårdboende med
utökat självstyre.

SKYDDAT BOENDE FÖR MISSBRUKANDE
VÅLDSUTSATTA KVINNOR

Ökade insatser för brottsutsatta och mer
stöd till missbrukande, misshandlade
kvinnor.

ÄVENTYRSBAD

Helsingborgarna förtjänar en
nöjesattraktion i toppklass. Detta skall ge
fler simtimmar i staden.

POLITIK SOM GÖR
STOR SKILLNAD
SOCIALDEMOKRATERNA

MODERATERNA

SVERIGEDEMOKRATERNA

Stoppa vinstjakten
i välfärden och
istället anställa fler
till vården, skolan
och omsorgen.

JA

NEJ

NEJ

Fler poliser och
trygghetsvärdar
i kombination
med avhopparverksamhet för
kriminella.

JA

FLER
POLISER

FLER
POLISER

Införa
marknadshyror för
hyresgäster.

NEJ

JA

VET EJ

Pensionärsskatt
och lägre skatt för
höginkomsttagare

NEJ

JA

JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ

JA

VET EJ

Schysta villkor vid
offentlig upphandling
för kollektivavtalsenlig lön

Sälja ut sjukhus

VILL DU OCKSÅ MER?
Vi är många som vill mer, som
vill bygga den enade och jämlika
staden. Men det är endast
tillsammans som vi kan göra det
möjligt. Oavsett vilken fråga
som engagerar dig kan du göra
en insats, vem du än är och var
du än bor. Socialdemokraterna i
Helsingborg har helsingborgarnas
bästa som ledstjärna, bli medlem
och delta i framtidsarbetet du
med. Välkommen!
Mikael Andersson och Margareta
Liljedahl Eriksson
Ordförande och vice ordförande,
Helsingborgs arbetarekommun

Ja, jag vill bli medlem!
Gå in på socialdemokraterna.se/bli-medlem eller fyll i talongen, lägg den i ett kuvert och
posta den till oss. Skicka till Socialdemokraterna Svarspost / Kundnummer 110 651 700 /
110 03 Stockholm så behöver du inte frankera.
Vi kommer att spara dina uppgifter. Läs mer på socialdemokraterna.se/integritetspolicy
Namn
Telefon
E-post
Adress
Postnr och ort
Personnr

Mobiltelefon

HELSINGBORG ÄR
VÅRT ANSVAR
När Helsingborg växer behövs en politik som står med båda fötterna på
jorden. Den levande, vackra staden är vårt gemensamma ansvar och då måste
vi tillsammans bygga en stad som håller ihop. En av våra största utmaningar är
tryggheten och då krävs det att vi går till botten med de problem vi står inför
idag. Idag saknas det en framtidsplan som har helsingborgarnas bästa som
ledstjärna — det tänker vi ändra på. För vi vill mer.
www.socialdemokraternahelsingborg.se

