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Inledning budget 2022 

I drygt ett år har vi levt i skuggan av en pandemi. För Helsingborg precis som i 

resten av landet har det inneburit en tid av restriktioner där möjligheten att gå till 

sitt arbete, att träffa nära och kära och att röra sig fritt har blivit starkt begränsat. 

För det allra flesta helsingborgare och för stadens anställda har det inneburit att de 

trots rådande omständigheter i alla fall har fått gå till sitt arbete med risk att bli 

smittade av Covid 19. Lärdomarna vi tar med oss från den här tiden är många och 

uthålligheten och engagemanget vi sett hos helsingborgarna och våra medarbetare 

att hålla igång staden och hitta lösningar för att få ihop vardagen är 

beundransvärda. Det kommer att gynna Helsingborg långt efter pandemin har gjort 

sitt uttåg. 

Pandemin har också blottlagt mycket inom våra verksamheter som behöver bli 

bättre. Mest synligt har det varit i omsorgen av de äldre och för barn och ungas 

lärande i skolan. De personer som redan innan har levt delvis isolerade eller 

brottas med psykisk ohälsa har haft det extra tufft i samband med att mötesplatser 

och kulturarrangemang har starkt begränsat eller stängts ned. Hotell- och 

restaurang näringen tillsammans med handeln har också varit hårt utsatta och 

tyvärr är det flera verksamheter som inte har klarat påfrestningarna utan fått 

stänga ned sin verksamhet. Det är en utveckling som varit mycket tråkig att bevittna 

och nu behöver staden växla upp, både i sitt arbete för att säkra välfärden, skapa ett 

tryggt Helsingborg och för att jobben ska bli fler och fler komma ut i arbete. 

Vår budget är en satsning på välfärden och på att tryggheten ska öka i Helsingborg. 

Det är i samband med att klyftor sluts som samhällen stärks. Vi satsar på att få fler 

lärare och pedagoger till förskolan och skolan eftersom vi vet att en fullgod 

utbildning är den starkaste garantin för ett gott liv samtidigt som det motverkar 

missbruk och kriminalitet.  

Vi vill se en nollvision för mäns våld mot kvinnor, och lägenheter för kvinnor som är 

utsatta för våld. Mer resurser till föreningslivet som tar ett socialt och klimatansvar 

och att nuvarande bemanning av mobila teamet vidmakthålls. Elevhälsan måste 

stärkas och möjligheterna för unga att komma ut och känna på arbetslivet flera.  

Helsingborg ska vara en tillgänglig stad. En tillgänglig stad ser till att satsningarna 

på samhällservice och goda boendemiljöer är lika självklart i stadens centrala delar 

som i byarna och stationsorterna. En större omfördelning måste därför ske i 

stadens framtida investeringar – från Norr till Söder, från stad till land och från män 

till kvinnor.  
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Sammantaget utgör vår budget en grundplåt mot ett tryggare Helsingborg och för 

en välfärd med kvalité. Vår socialdemokratiska budget ser till att minska klyftorna, 

bristerna och orättvisorna samtidigt som vi främjar jämlikhet, jämställdhet och en 

god miljö och ett gott klimat. Det är vi skyldiga helsingborgarna. 

 

Barn och utbildningsnämnden 

Utbildning av högsta kvalité är målet för att Helsingborgs barn och unga ska ges 

möjligheten att leva sina drömmar som vuxna. När vi investerar i skolan så 

investerar vi också i vår gemensamma framtid. Vägen dit är en likvärdig skola som 

bryter den nuvarande inbyggda segregationen och målet är att våra kommunala 

skolor ska vara det bästa alternativet för lärandets resa till vuxna, demokratiska 

medborgare. Att bryta den nuvarande skolsegregationen är ett gemensamt 

åtagande för hela Helsingborg och ett nödvändigt reformarbete för en demokratisk 

samhällsutveckling.  

Vi ska ge de bästa förutsättningarna för våra elever att lyckas med fokus på 

kunskap och lärande i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Frihet att välja sitt liv 

är lika med att lyckas med sin utbildning och då ska alla barn och elever ges 

förutsättningar för sin utveckling och att nå målen. 

Sista året som präglats av pandemi har ställt stora krav på barn, elever och 

personal att upprätthålla och delta i undervisning digitalt och utan de sociala 

kontakter som är så viktig för oss men också för lärandet. Konsekvenserna av 

pandemin kan vi idag bara sia om men behov av komplettering i utbildning och 

hälsoinsatser kommer att behövas lång tid framöver. För att klara dessa 

utmaningar behövs det satsningar på fler lärare och elevhälsa. 

Förskolans betydelse för våra barns utveckling hörs inte så ofta i skoldebatten och 

denna verksamhet behöver få ett större intresse. Förskolans pedagogiska 

verksamhet ger våra barn nycklar till att vara en lärande individ och bidrar till ett 

försprång av betydelse inför skolstarten. Idag har vi en lagstadgad allmän förskola 

som ligger på 15 timmar i veckan vilket också är tiden för föräldrar som är 

föräldralediga eller arbetssökande. Denna tid vill succesivt öka för att nå 30 timmar 

i veckan och att tiden på allmänna förskolan blir mer flexibel utifrån barnens behov. 

Grundskolan – platsen för nya vänner, social utveckling och tillgång till kunskapens 

källor. Alla barn ska ges möjligheter att lyckas med sin 9-åriga grundskola och vi 

behöver då satsa på fler lärare och en stärkt elevhälsa i varje grundskola. Skolan 

ska ha de resurser som krävs för att alla elever ska ges detta och att få den 

grundutbildning som behövs för att gå vidare till gymnasiet.  
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Trenden att introduktionsprogrammen är de största gymnasieutbildningarna 

behöver brytas i Helsingborg liksom i övriga Sverige.  

En genomgången gymnasieskola är en förutsättning idag för att få ett arbete och 

därför ska elever som söker till gymnasiet också ges förutsättningarna att lyckas. 

Det behövs ett större fokus på elever med stor frånvaro innan de hoppar av sin 

gymnasieutbildning och i spåren av pågående pandemi spås det att antalet unga 

som varken studerar eller jobbar komma att öka. Här måste samverkan mellan 

olika myndigheter och nämnder bli bättre så att vi fångar upp dessa ungdomar.  

Personalen är den viktigaste tillgången i arbetet för en likvärdig skola och då måste 

det säkerställas att det också finnas resurser för detta och att arbetsmiljön ständigt 

är i fokus. Lärarna ska kunna fokusera på undervisning i en skola som präglas av 

trygghet och tillit.  Våra skolor ska ha en arbetsmiljö för både personal, barn och 

elever som är fri från kränkningar, diskriminering och trakasserier och för detta 

krävs ett aktivt arbete som inte kan läggas på den enskilde läraren. 

Grundpelarna för att lyckas nå målen och skapa en likvärdig skola, är satsningar på 

ledarskap, utbildade lärare, elevassistenter och resurspersonal väsentlig. I detta 

ingår att där utmaningarna är störst ska kompetensen vara den bästa. 

 Förslag till beslut: 

- att godkänna ekonomisk tilldelning för barn- och utbildningsnämnden enligt 

Socialdemokraternas förslag 

- att antalet lärare och pedagoger ökar i förskola och skolan 

-att öka resurserna till elevhälsan 

Att ge barn- och utbildningsnämnden följande specifika uppdrag:  

- att prioritera arbetet för en likvärdig skola i Helsingborg som bryter 

skolsegregationens negativa effekter 

- att vidareutveckla strategier mot sexism, trakasserier och diskriminering för våra 

elever och anställda 

- att ge barn-och utbildningsnämnden uppdraget att minska hög frånvaro hos 

gymnasieelever i samverkan med social- och arbetsmarknadsnämnd 

 

 

 

 

 



4 
 

Vård och omsorgsnämnden  

Vård och omsorgsnämndens uppdrag är att arbeta för att äldre och personer med 

funktionsvariation ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. I 

Helsingborg ska alla människor i alla åldrar kunna leva ett självständigt och aktivt 

liv med god livskvalitet. Ett uppdrag som inte varit helt lätt det senaste året.  

Pandemin har begränsat människors frihet, möjlighet till social samvaro och många 

har fått en sämre livskvalitet. Förvaltningen har också haft svårt att genomföra 

nämndens fattade beslut. Men pandemin har också fått oss att stanna upp och 

omvärdera vad som är viktigt i livet. Vi står inför stora utmaningar, inte bara 

ekonomiska. Allt fler blir äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. En utredning i 

Helsingborg visar att till 2035 beräknas behovet av platser på särskilt boende öka 

med 50 %. Detta ställer stora krav på vår välfärd. Människors förväntningar ökar 

och många av dagens äldre efterfrågar digital service och välfärdsteknik.  

Vi måste aktivt fortsätta stödja föreningslivet och pensionärsorganisationer. Deras 

bidrag till ökad livskvalitet är ovärderlig. Antalet demensplatser i förhållande till 

behovet är alldeles för få. Endast 11.2% av platserna på äldreboende är 

demensplatser. Nu krävs det krafttag för att nå minst 25 % under år 2022. Det 

räcker inte att byta inriktning på boendet utan det kommer kräva stora insatser inte 

minst demensutbildning och annan kompetensutveckling av våra medarbetare. En 

annan utmaning framöver och delvis redan idag är hur vi lyckas rekrytera nya 

medarbetare. Vi står inför pensionsavgångar, stora volymökningar och fler äldre 

med stora omvårdnadsbehov kommer att bo kvar hemma. 

Detta ställer krav på oss som arbetsgivare. Konkurrensen om arbetskraften 

kommer att bli stor. Därför måste vi kunna leverera en rättvis lön, god arbetsmiljö, 

möjlighet att utvecklas och att kombinera arbete och fritid. Pandemin har synliggjort 

flera förbättringsområde bl a inom ledarskap, vårdsamverkan, bemanning kväll och 

natt och ett ökat behov av hälso- och sjukvårdpersonal. Vi måste också vara en 

aktiv part inom framtidens vårdutbildningar. Vi socialdemokrater är inte negativa till 

alternativa driftsformer. Vad vi vänder oss mot är när vinstintresset är det primära 

målet och går före kvalité och arbetsmiljö. Vi tror att våra duktiga medarbetare kan 

med sina kunskaper och intresse utveckla verksamheten i en tillitstyrd, 

decentraliserad organisation. Vårt samarbete mellan Pålsjö Park korttid och GAVA 

(geriatrisk akutvårdsavdelning) där GAVA tagit över primärvårdens ansvar har visat 

sig vara ett utmärkt sätt att samarbeta.  

 

 

 



5 
 

Vinsterna för den enskilde vårdtagaren och personalen på korttiden har visat sig 

vara stora. Detta måste tas tillvara och utvecklas. Ett annat samarbete vi har är 

med Region Skåne gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn 

och unga som har eller riskerar utveckla psykisk ohälsa. Där har man identifierat 

vissa område som särskilt angelägna t ex den kroppsliga hälsan, vikten av kost och 

motion. Vi vet att risken att utveckla allvarliga sjukdomstillstånd, konsekvenser av 

medicinering och att inte alltid få rätt hälso- och sjukvård är större inom denna 

målgruppen.  

Vid nästa tandreform är det viktigt att denna målgrupp har prioritering ett. Vår allra 

största utmaning är hur vi ska klara bygga ikapp behovet av nya LSS bostäder. Vi 

ligger 8 år efter. Väntetiden är lång till både gruppbostad och serviceboende >1 år. Vi 

får betala vite då och då p g a detta. Men den som ”lider” mest är brukaren som inte 

kommer vidare i livet eller tvingas bo långt från familjen. Det är så många faktorer 

som måste klaffa, inte minst måste ledig plats passa behovet. Planering och 

byggprocesserna tar alldeles för lång tid. Nu krävs det vilja och krafttag. Vård och 

omsorg kommer att under 2022 få statsbidrag riktade till att lyfta och utveckla olika 

område inom vård och omsorg. Det saknas ett liknande statsbidrag med adress 

LSS. Pandemin har fått oss att inse att vi måste vara mer rustade och förberedda 

inför nästa pandemi eller konflikt. En insikt som lett till att förvaltningen fått i 

uppdrag att upprätta beredskapsförråd. 

 

Förslag till beslut:  

- Att godkänna ekonomisk tilldelning för Vård och omsorgsnämnden enligt 

Socialdemokraternas förslag samt 

- Att öka ersättningen för personer inom daglig verksamhet 

- Att utveckla samarbetet med föreningslivet för att stärka det förebyggande 

arbetet för att bryta ofrivillig ensamhet 

 

Att ge Vård och omsorgsnämnden följande specifika uppdrag: 

- Att satsa på kompetensutveckling av våra medarbetare inom LSS 

- Att Kommunfullmäktige ger Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att 

identifiera lägenheter som kan fungera som servicebostäder inom LSS i 

samverkan med Helsingborgshem och privata aktörer. 

- Att avbryta införandet av Lagen om valfrihet (LOV) inom hemvården 
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Stadsbyggnadsnämnden 

Helsingborg utvecklas och förändras.  Nu kan vi äntligen skönja slutet på flera av de 

stora stadsutvecklingsprojekt som har snävt in utrymmet för helsingborgarna i 

framförallt stadens centrala delar. Byggarbetsplatser har definierat Helsingborg 

under en längre tid och även i framtiden får vi räkna med att lyftkranar och 

arbetsbodar pryder stadens siluetter. Det är ett gott tecken.  

Samtidigt är det viktigt att stadens unika karaktär med siktlinjerna utöver sundet 

består. Helsingborg växer snabbt och behovet av bostäder och en utbyggnad av 

samhällsservice är stort. Det inbjuder till en rad möjligheter men också till 

eftertänksamhet. Det är viktigt att vi inte blir fartblinda och bygger bort det 

helsingborgarna älskar med sin stad. Den kuperade och havsnära staden, sundets 

pärla som ligger på gränsen till kontinenten.  

Barnperspektivet ska ha en självklar plats i utvecklingen av staden. Lekplatser ska 

finnas i alla stadsdelar och vara fördelade rättvist. Lekplatserna ska vara 

tillgängliga för alla och erbjuda tillgängliga lekar både för barn och vuxna.  

Ett aktivt uteliv kräver också att det finns tillgång till toaletter i det offentliga 

stadsrummet. Normen som ska vara gällande är att det byggs könsneutrala 

toaletter.  

Naturområden och grönska ger attraktiva boendemiljöer och hälsosammare liv 

eftersom de ger oss nödvändig vila och aktivitet. De är också viktiga för att skapa 

stabilare ekosystem och ekologisk hållbarhet. Därför står arbetet för att bevara och 

utveckla stadens koloniområden högt på vår dagordning. Att fortsätta och skapa 

naturreservat i staden, för att stärka och öka den biologiska mångfalden är också 

prioriterat. 

Stadsutvecklingen ska  främja gång, cykel, och kollektivtrafik för att påskynda 

beteendeförändringar och leva upp till kraven om klimatomställning. När vi bygger 

ska vi vara noga med vilket material som används och alltid prioritera vad som är bra 

för miljön och klimatet. Att bygga i trä är mycket mer hållbart jämfört med stål och 

betong, som är två byggmaterial som ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser. 

Trä är dessutom förnybart och det binder koldioxid. Att underlätta och uppmuntra 

byggindustrin att använda sig av miljöförbättrande åtgärder i alla led är viktigt för 

oss. Det är glädjande att se att det blir fler solcellsanläggningar i staden och det är 

en utveckling vi ser mycket positivt på och kommer att främja.  
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Det är vårt mål att staden ska vara sammanhållen, samtidigt som stadsdelarna och 

byarna får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. En medveten och 

nyfiken stadsutveckling som är lyhörd för människors behov och sätter hen i 

centrum. En stad som är varsam om sina gröna lungor och inser att livsmiljö är värt 

att satsa på. Det är lika viktigt att gestalta miljön mellan husen, på våra gator och 

torg som det är inne i våra bostäder och mötesplatser.  

 

Förslag till beslut: 

 

- Att godkänna ekonomisk tilldelning för Stadsbyggnadsnämnden enligt 

Socialdemokraternas förslag 

 

- Att ge stadsbyggnadsnämnden följande specifika uppdrag: 

 

- Att tillgänglighetsanpassa stadens lekplatser/utegym så att barn och vuxna 

med funktionsvariationer kan använda platserna, lek- och träningsredskapen 

- Att säkerställa utbyggnaden av billaddningsinfrastrukturen  

- Att placera elektroniska affischpelare i hela Helsingborg och inledningsvis 

prioritera byar och stationsorter 

 

Arbetsmarknadsnämnden  

Arbete ger människor trygghet, stolthet och frihet. Att skapa förutsättningar för 

arbete, egen försörjning och full sysselsättning har därför högsta prioritet. 

Arbetsmarknadspolitiken är i många avseenden ett statligt ansvarsområde, 

samtidigt som det är på det lokala och regionala planet många av lösningarna finns.  

Därför förespråkar socialdemokraterna i Helsingborg en offensiv lokal 

arbetsmarknadspolitik även för de som står längst från arbetsmarknaden. 

Arbetet med att få fler helsingborgare i arbete måste pågå på flera plan samtidigt. 

Det kan vara i samverkan med olika förvaltningar inom staden men det kan också 

betyda samverkan med andra aktörer som den idéburna sektorn och eller 

näringslivet samt statliga myndigheter. Helsingborg har många barn och ungdomar 

och det är viktigt att de ser sina möjligheter och känner framtidstro.  

 

Trots att Helsingborg har ett mångfacetterat näringsliv och därmed ett brett utbud 

av arbetsplatser, är arbetslösheten högre än rikssnittet.  

Utbildningsnivån är låg och arbetskraftsutbudet matchar inte efterfrågan.  
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Att höja utbildningsnivån är därmed ett prioriterat område om arbetslösheten ska 

minska. 

Staden har alla förutsättningar att bli en möjliggörare för att få fler helsingborgare i 

arbete, studier och därmed färre i arbetslöshet. Vi ser att trots arbetslösheten 

minskar överlag ökar den för vissa specifika svaga grupper. Samtidigt har många 

arbetsgivare allt svårare att rekrytera. Det ställer stora krav på att möta upp 

behovet, bland annat med fler utbildningar inom bristyrken. 

Stadens riktade arbetsmarknadsinsatser ska fokusera på grupper och individer 

med de största stödbehoven, exempelvis unga, nyanlända, personer med 

funktionsvariation och långtidsarbetslösa. Samverkan med andra aktörer kring 

invånare med psykisk ohälsa skall utvecklas och stärkas. 

En av de viktigaste möjligheter vi har för att kunna få ungdomar att vara rustade 

innan de ska ut på arbetsmarknaden är sommarpraktik. Ungdomar mellan 16-19 år 

folkbokförda i Helsingborg ska erbjudas tre veckors praktik.  

Samagerandet med Arbetsförmedlingen ska utvecklas och förstärkas, bland annat 

genom att ta del av statliga arbetsmarknads- och utbildningssatsningar och därmed 

möta efterfrågan på kompetent personal. Statliga arbetsmarknadsåtgärder är en 

stor tillgång som ska användas för att minska kostnaderna för försörjningsstödet. 

Helsingborg ska konkurrera med kompetens, ny teknik och nya idéer, inte med 

social dumpning, låga löner och otrygga anställningsförhållanden. 

Helsingborg näringsliv är i behov av relevant kompetens och det skapas genom 

stadens vuxenutbildning och samarbete med Campus Helsingborg.  

Staden ska utöka antalet utbildningsplatser för att klara omställningen av alla de 

människor som är utanför arbetsmarknaden efter Covid 19. En satsning som även 

behövs för att minska stadens brist på yrkesutbildad arbetskraft samtidigt som det 

ger dem som står längst från arbetsmarknaden en ny chans.  

 Det krävs också en större samverkan med näringslivet för att kunna möta dess 

behov, exempelvis med utbildningar inom yrkeshögskolan eller riktade 

utbildningsplatser i egen regi. Vid upphandling av vuxenutbildning ska det alltid 

övervägas om staden kan driva verksamheten i egen regi.  

Andelen utbildning som bedrivs i egen regi ska öka. Folkbildningen och dess 

organisationer, som är viktiga i sin fria roll, ska ses som viktiga samarbetspartners. 

Yrkes-SFI (svenska för invandrare samtidigt med arbete/praktik) ska 

vidareutvecklas och vi ska utveckla möjligheten att kombinera olika skolformer och 

studier med förvärvsarbete. 
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Staden ska aktivt arbeta för samverkan med Arbetsförmedlingen under 

etableringstiden. Validering är ett viktigt verktyg som behöver utvecklas via 

samarbete med näringsliv och fackliga organisationer och bör omfatta såväl 

nyanlända som personer som bott i Helsingborg en längre tid. 

 

Förslag till beslut: 

- Att godkänna ekonomisk tilldelning för Arbetsmarknadsnämnden enligt 

Socialdemokraternas förslag 

- Att två guider anställs för att vara specialister med inriktning för de som är 

fastlåsta i långt bidragsberoende för att göra en grundlig utvärdering och 

plan för dessa individer.  

- Att ge ungdomar som inte går i gymnasieskolan en garanterad 

sommarpraktik 

-  Att utveckla samarbetet med föreningslivet som tar ett socialt ansvar 

 

 

Att ge Arbetsmarknadsnämnden följande specifika uppdrag : 

- Att all sommarpraktik ska innehålla en dag yrkesintroduktion ”lär dig 

yrkeslivet” som ska vara en övergripande information som du behöver inför 

yrkeslivet. Samhällsinformation tas fram och utförs ihop med 

arbetsmarknadens parter.   

 

- Att möta behovet och matchning från arbetsmarknaden genom att utöka 

antalet utbildningsplatser i egen regi i första hand.  

 

 

Socialnämnden 

Att skapa social trygghet är att skapa tillväxt och tillit till välfärden. Vi ska arbeta 

proaktivt med att främja invånarnas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. Rätt insatser i rätt tid kan bidra 

till ökad jämlikhet. God socialpolitik är därför en investering som gynnar alla 

helsingborgare. Det finns i dagsläget brister när det gäller att efterfölja det som 

lagen ålägger oss för att säkerställa barns och vuxnas trygghet, levnadsvillkor och 

samhällsdeltagande. I slutändan är det den enskilde medborgaren som blir drabbad 

och tilliten till välfärden urholkas.  
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Det förbyggande arbetet spås få en allt större tyngd i en ny socialtjänstlag vilket är 

helt i linje med socialdemokratisk politik. Tidiga insatser kostar många gånger 

mindre och ger avsevärt större nytta för den enskilde och för samhället. Det 

uppsökande arbetet bland äldre barn och ungdomar som framför allt Mobila teamet 

utför är viktigt och behöver stärkas men också att sociala tjänster görs mera 

lättillgängliga för medborgarna. Vi socialdemokrater ser gärna fler och bättre 

utbyggda familjecentraler i Helsingborg. Familjecentralerna gör att socialnämnden 

syns och finns mer tillgänglig i staden ute i bostadsområden nära medborgarna där 

man dukar fram de tjänster vi erbjuder för att bistå och stödja barn och deras 

föräldrar.  

Våld i nära relationer är i de flesta fall riktat mot kvinnor och spiller ofta över på de 

barn som inte sällan finns med. Trycket är hårt på kvinnojourerna och möjlighet till 

en mer permanent bostad för de kvinnor som uppsöker kvinnojourerna är långt 

ifrån tillräcklig. Kvinnor som missbrukar och utsätts för våld ska i första hand få 

hjälp att komma ifrån förövarna och därefter få möjlighet att bygga upp sin styrka 

och motivation att lämna missbrukarmiljön. Därför behövs ett skyddat boende för 

våldsutsatta kvinnor och för kvinnor med missbruk och/eller psykisk 

funktionsvariation. Ett utökat samarbete mellan Helsingborg och andra kommuner 

kan vara ytterligare en viktig väg för att nå fram till en lösning där kvinnor kan 

erbjudas en omstart i livet.  

Att återupprätta människovärde är socialdemokratisk politik. Bostad Först är en 

viktig väg för att nå mål som ofta handlar om att ge förutsättning för att rusta sig för 

ett liv utan droger på vägen mot en egen bostad och egen försörjning men enbart 

tak över huvudet löser inte alla problem och utmaningar.  

 

 

Vi socialdemokrater vill skala upp Bostad Först med erbjudande om meningsfull 

sysselsättning som ett naturligt led i en normaliseringsprocess på vägen till bostad, 

drogfrihet och egen försörjning. Också för de som drabbats av psykisk ohälsa finns 

ett stort värde i att öka och vidareutveckla meningsfull sysselsättning då vi vet att 

arbete och meningsfull sysselsättning ger människor livskvalitet. Frågan är inte 

enbart en fråga för socialnämnden så därför föreslår vi socialdemokrater ett 

fördjupat samarbete i frågan med övriga berörda nämnder. 

Tyvärr är hot och våld ganska vanligt förekommande mot enskilda 

socialsekreterare, mot socialförvaltningen men också mot förtroendevalda i 

socialnämnden och dess utskott. Hot och våld får aldrig accepteras och måste 

tydligare uppmärksammas och få tydliga konsekvenser.  
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Ett första steg i detta viktiga arbete är att socialnämnden ställer sig bakom en 

nolltolerans mot hot och våld inom socialnämndens verksamheter, att denna anslås 

och kommuniceras på lämpligt sätt och att hot och våld som regel alltid 

polisanmäls. Detta är främst en fingervisning om att beteende innebärande hot och 

våld inte får förekomma men också ett viktigt signalvärde till alla anställda inom 

socialnämndens område som varje dag gör ett utmärkt arbete i att hjälpa och stödja 

medborgare i Helsingborg och ska kunna känna en trygghet i arbetet. 

Den ansträngda ekonomiska situationen är socialnämndens största hinder för en 

verksamhet i balans. Verksamhetsområdena BUF (barn, unga, familj) och vuxen är 

starkt ansträngda beroende på kostsamma placeringar och insatser och en stor 

brist på stödboendeplatser. Det arbetas med både hemtagnings- och 

hemmaplanslösningar för att minska kostnaderna men effekter av detta syns inte 

inom en nära framtid. Det demografiska tillägget för socialnämnden svarar inte upp 

mot det behov av förstärkning nämnden fordrar. Socialnämnden klarar heller inte 

leva upp till lagkravet om att jourhemsplacerade barn vid behov ska erbjudas en 

plats i familjehem inom högst 6 månader.  

Vi socialdemokrater menar att socialnämnden måste tillföras tillräckliga resurser 

för sin verksamhet, alternativt att på sikt en ny modell för ekonomisk tilldelning 

arbetas fram där det skiljs på kostnader för ordinarie verksamhet och placeringar. 

Budskapet från oss socialdemokrater till medarbetarna är att viktigt och bra arbete 

får inte stå i strid med kostsamma placeringar som ibland är nödvändiga.  

 

Förslag till beslut:  

- Att godkänna ekonomisk tilldelning för Socialnämnden enligt 

Socialdemokraternas förslag samt 

- Att starta ett särskilt boende för kvinnor i missbruk 

- Att utöka resurserna till mobila teamet  

- Att utreda hur vi kan öka chansen för en drogfri uppväxt i samarbete  

Centralförbundet för alkohol och narkotika upplysning, CAN  

- Att utveckla samarbetet med föreningslivet som tar socialt ansvar 

 

Att ge Socialnämnden följande specifika uppdrag :  

-  Att utreda och ta fram en plan för hur antalet familjecentraler ska öka i 

Helsingborgs. 
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- Att inom ramen för Familjen Helsingborg initiera, utreda och ta fram en plan 

för hur bostadsfrågan för kvinnor som behöver en omstart ifrån våld kan 

lösas. 

 

- Att uppdra åt socialnämnden att utreda och ta fram en plan för hur man i 

samverkan med arbetsmarknadsnämnden kan anordna sysselsättning för 

människor i Bostad Först och skala upp sysselsättningen för de som faller 

inom socialpsykiatrins omsorg. 

 

- Att prioritera arbetet med nolltolerans mot hot och våld inom 

socialnämndens verksamheter.  

 

- Att i samverkan med stadsledningsförvaltningen ta fram och utveckla en 

budgetmodell som skiljer på kostnader för ordinarie drift och placeringar så 

att socialnämnden kan skapa långsiktig förutsägbarhet och trygghet för såväl 

personal som brukare. 

 

-  

 

Idrott och fritidsnämnden  

 

Idrotten bygger broar mellan människor. Ett varierat fritids- och idrottsutbud 

främjar folkhälsa och gemenskap. Ett aktivt föreningsliv skapar gemenskap, främjar    

lagarbete och minskar den sociala utsattheten i Helsingborg. Idrottsrörelsen och 

föreningslivet behöver stöd på flera sätt. Ekonomiskt stöd men också med stöd i 

form av infrastruktur så som idrottshallar och föreningslokaler. 

 

Det råder stark ojämställdhet inom idrotten. Att lyfta tjejers idrottande ska vara en 

prioriterad fråga och är avgörande för den framtida utvecklingen av jämställdhet. 

 

Erfarenheten visar att engagemang i en förening stärker barn och ungdomar och 

rustar dem inför framtiden. Det är viktigt att barn och unga oavsett hemmiljö och 

ekonomi ges möjlighet att vara delaktiga inom Helsingborgs idrotts- och 

föreningsverksamhet. 

 

Att verka för att helsingborgarna är aktiva hela livet är viktigt både utifrån ett 

inkluderande perspektiv och utifrån ett folkhälsoperspektiv. Vår verksamhet och 

våra aktiviteter ska vara tydligt förankrade genom dialog med kommunens invånare. 

Endast då kan utbudet matcha efterfrågan. 
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Vi ser att det finns ett behov av en större och modern ishall likväl som det finns ett 

behov av en simhall som matchar internationell standard. 

 

Det är viktigt att inkludera föreningslivet i förändringar av bland annat stadsmiljön. 

Att ha en levande och aktiv dialog med föreningslivet och deras 

paraplyorganisationer är av stor betydelse. Det är också av stor vikt att stadens 

föreningar medverkar i olika arrangemang som till exempel stadsfesten HX. Att 

arbeta tvärsektoriellt och se idrottens hela potential i samhällsbyggandet är en 

framtidsfråga. Genom att involvera idrotten går det att nå nya perspektiv och 

grupper som annars inte deltar lika aktivt i samhällsdebatten. 

 

Fritidsgårdarna är naturliga mötesplatser runt om i våra stadsdelar och byar och 

stärker den sociala sammanhållningen. Det är därför orimligt att tillgången och 

öppettiderna inte motsvarar behovet och efterfrågan. 

 

Öppethållandet på fritidsgårdarna ska öka och befintliga fritidsgårdar ska förstärkas 

och behovet av ytterligare fritidsgårdar ska ses över. 

 

Mer medel ska styras till tjejers idrottande, genom omfördelning och 

omprioriteringar. Föreningar som tar ett stort socialt ansvar och verkar i 

resurssvaga områden ska också stödjas särskilt. 

 

Alla helsingborgare ska ges möjlighet att delta i fritidsaktiviteter oavsett 

socioekonomisk situation. 

 

Förslag till beslut: 

 

- Att godkänna ekonomisk tilldelning för Idrott och fritidsnämnden enligt 

Socialdemokraternas förslag 

- Att satsa på föreningslivet som tar socialt ansvar 

- Att öka öppettiderna på fritidsgårdarna 

 

 

Kulturnämnden 

Vi Socialdemokrater utgår ifrån att konst- och kulturverksamheter, omsorg och 

skola i vår närmiljö bidrar till ökad social sammanhållning och kapacitet att lokalt 

delta i olika typer av samhällsfrågor. Vi utgår ifrån att det kan bidra till ökat 

välstånd, bildning och minskad ojämnlikhet. Detta är viktigt, särskilt i ytterstaden 

och dess byar, att det finns förutsättningar som om de uppmärksammas och ges 

stöd kan accelerera en positiv utveckling.  
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Det är vårt mål att bidra till en sådan utveckling och till en sådan acceleration. 

Under en längre tid har en stor fokusering lagts på de centrala delarna i staden 

vilket har resulterat i att offentliga rum är överrepresenterade i centrum och övriga 

delar som ytterstaden och byar har fått stå tillbaka. En av stadens utmaningar är att 

möta våra invånare där de befinner sig och låta de kunna få möjlighet att mötas där 

de är.  

I nära framtid kommer vi se ett annat levnadsmönster med mindre resande och 

arbetsplatsen mer i hemmet. Att bo och leva så att stora delar av dig och din familj 

kan möta gemenskap och utveckling i närhet till boendet är framtiden. Alla i familjen 

ska kunna utveckla sitt intresse för kultur, idrott, föreningsliv etc, i närhet av 

bostaden. Detta berikar våra kringområden och historiska byar på ett sätt som 

fördjupar demokratin och stärker gemensamt ansvar för framtid och utveckling av 

vårt demokratiska system. Därför vill vi se en satsning på det hållbara framtida 

boendet utanför centrum.  

Enligt Boverket blir det allt viktigare för invånaren att ha en god lokal 

samhällsservice där de väljer sitt boende. Det ska finnas bra skola, bibliotek och 

omsorg och föreningslokaler så att alla inom närområdet kommer nära hela 

utbudet. Många, och främst unga är mycket medvetna om vad de vill ha och ställer 

höga krav på sin boendemiljö. Tillgång till kulturutbud, bibliotek, god service och 

omsorg är en framgångsfaktor för framtidens boende. Byarna måste också få lov att 

kosta och det är viktigt att vi ser deras potential när vi bygger staden, både offentligt 

och privat kulturliv ska få plats.  

Detta är bara en början av en långsiktig satsning att lyfta blicken och se utanför de 

centrala delarna. Mörarp, Påarp och Vallåkra har sin historia och är intressanta och 

stationsnära områden, som vi nu väljer att lyfta för att bli vårt framtida bästa 

boende. Vi ser att offentlig service som bibliotek, fritidsförvaltning, arbetsförmedling 

hemtjänst mm. ska efter behov kunna utgå härifrån. Kommande lokaler ska kunna 

anpassas med samordning till skola, idrott, privat och offentligt kulturutbud. Vi vill 

vara ett alternativ lokalt efter behov, hänsyn skall tas till gång och cykelavstånd 

samt allmänna kommunikationer.  

 

Förslag till beslut:  

- Att godkänna ekonomisk tilldelning för Kulturnämnden enligt 

Socialdemokraternas förslag samt 

- Att öka resurserna till Kulturskolan så att fler barn aktivt kan delta 

- Att utöka öppettiderna för områdesbiblioteken  

- Att utveckla samarbetet med det fria kulturlivet 
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Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden förser stadens förvaltningar med ändamålsenliga 

verksamhetslokaler och bedriver verksamhet på affärsmässiga grunder som tjänar 

Helsingborg väl. Inom uppdraget ingår att driva de projekt förvaltningarna beställer, 

allt ifrån nybyggnation, renoveringar och ombyggnation till uthyrning och förvaltning 

av lokaler. Fastighetsnämnden har också ansvar för att förse det bostadssociala 

programmet med bostäder. 

Helsingborg växer, antal invånare ökar och fler lever allt längre vilket innebär att 

behovet av verksamhetslokaler av alla de slag ökar, både skolor, förskolor, 

idrottshallar, äldreboende och annan service, inte minst i nya stadsdelar som växer 

fram. Fastighetsnämnden bör inom sitt verksamhetsområde verka för en social 

hållbarhet i spridning av bostäder till bostadssociala programmet och genom 

spridning av lokaler och fastigheter i olika stadsdelar och byar. Frågan om stadens 

lokalnyttjande är av stor betydelse, särskilt när konkurrensen om byggrätter och 

byggbar mark ökar, och i detta arbete har fastighetsnämnden en nyckelroll. 

Förvaltningen ska fortsatt verka för att våra lokaler nyttjas maximalt genom att 

underlätta och sprida kunskap om multianvändning och multifunktion.  

Fastighetsnämnden behöver verka för att begränsa de kostnadsökningar som 

kommer i en stark byggkonjunktur. Av ekonomiska skäl är det optimalt om staden 

äger de fastigheter där våra verksamheter bedrivs och därav ska den egna 

försörjningen av lokaler gå före extern lokalförsörjning. I annat fall riskeras en 

fördyrning för skattebetalaren.  

Verksamheten följer stadens uppsatta miljökrav och har under de senaste två åren 

dessutom höjt ambitionen genom att öka energieffektiviseringstakten samt 

tidigarelägga målet om koldioxidneutral produktion och förvaltning med 5 år 

gentemot de nationella klimatmålen. För att ta ytterligare ett kliv framåt i det viktiga 

arbetet måste staden börja tänka och jobba mer klimatpositivt. Ny kunskap och 

teknik utvecklas i snabb takt och Fastighetsnämnden har en nyckelroll i att 

förmedla och hjälpa beställarna i dessa frågor för att i så hög grad som möjligt 

minska klimatpåverkan. Genom att både använda beprövad teknik så som solceller 

samt verka för att minska skadliga kemikalier och öka den biologiska mångfalden, 

samtidigt som ny teknik prövas, ökar chanserna att nå fram..  
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Förslag till beslut:  

- Att godkänna ekonomisk tilldelning för Fastighetsnämnden enligt 

Socialdemokraternas förslag 

Att ge Fastighetsnämnden följande specifika uppdrag; 

- Att fortsatt verka för att öka användandet av multifunktionella lokaler 

- Att utse ett nybyggnadsprojekt inom investeringsplanen och bygga det 

klimatpositivt 

- Att vid  nyproduktion gynna biologisk mångfald samt verka för att öka den 

biologiska mångfalden i befintligt bestånd 

 

Miljönämnden 

Klimatförändringarna innebär påfrestningar på både människor och natur med ökad 

temperatur, intensivare regn och stormar, havsnivåhöjning och erosion. Bra 

planerade och utbyggda grönområden och dagvattenlösningar bidrar till att mildra 

effekterna av klimatförändringarna.  

När åkermark tas i anspråk för bostadsbyggande ska vi driva på för en hög 

exploateringsgrad av respekt för den värdefulla åkermarken. En omklassning av 

åkermarken som är gammal och inte ändamålsmässig för dagens odling behövs 

genomföras snarast.  

Miljöhänsyn ska visas vid transporter och största miljönytta ska alltid övervägas. Vi 

behöver utreda möjligheten till samordnade leveranser i Helsingborgs stad för att 

öka säkerheten, minska buller och utsläpp. FN:s globala klimatmål ska eftersträvas. 

Den myndighetsutövning som staden utför ska vara positiv och korrekt, och andas 

det ska vara ”lätt att göra rätt”. 

Maten vi äter ska vara god, hälsosam, ekologiskt framställd och i möjligaste mån 

närodlad. Begreppet ekologisk innebär giftfritt och omsorgsfullt framställda 

livsmedel. Närodlat signalerar korta transportsträckor med lägre miljöpåverkan och 

en omsorg om svensk livsmedelsproduktion. Märkning och ursprung ska vara 

tydliga för oss konsumenter, därför ska stadens egna boenden och skolor 

ursprungsmärka den mat som serveras. 
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Inom stadens förvaltningar ska andelen vegetariska och måltider tillagade av 

ekologiska och närproducerade livsmedel öka. Detta för att stimulera giftfri odling, 

okonventionell odling, såsom plöjfri odling, ekologisk produktion och en minskad 

miljöbelastning. 

Helsingborg ska införa ett lokalt förbud mot plastpåsar vid försäljning och göra ett 

handslag med stadens näringsidkare om att använda miljövänliga alternativ där så 

är möjligt. 

Vi socialdemokrater vill satsa på beteendepåverkan och attitydförändring genom att 

underlätta och visa hur det går att göra goda insatser för miljön på ett enkelt sätt. 

Därför vill vi att Miljönämnden i samverkan med det lokala klimatinitiativet tar en 

sambandsroll i arbetet att utbilda och informera helsingborgare, företagare och 

föreningar i hur respektive part kan delta i klimatarbetet. 

Vi ser det viktiga i myndighetssamverkan och vill utöka den med 1 tjänst. För att 

skapa trygghet och hjälpa människor i utsatta situationer. 

 

Förslag till beslut: 

- Att godkänna ekonomisk tilldelning för Miljönämnden enligt 

Socialdemokraternas förslag 

- Att samarbeta med föreningar som tar miljö- och klimatansvar 

- Att utöka arbetet och aktivt delta i nätverket för Fairtrade city 

 

Att ge Miljönämnden följande specifika uppdrag 

- Att Miljönämnden i samverkan med det lokala klimatinitiativet tar en 

sambandsroll i arbetet att utbilda och informera helsingborgare, företagare 

och föreningar i hur respektive part kan delta i klimatarbetet. 

- Att inom ramen för verksamheten som bedrivs i Habiteum och i samarbetet 

med andra intressenter utveckla jordbodalen till en mötesplats för kultur, 

rekreation och biologisk mångfald 
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Överförmyndarnämnden 

Det är av stor vikt att staden värnar våra mest utsatta medborgare och därför bör 

stadsledningen vara uppmärksam på hur Överförmyndarnämndens verksamhet 

berörs av förändrade ekonomiska villkor.  

De ekonomiska förutsättningarna för nämnden är utmanande. Om personal styrkan 

på enheten ska hållas i proportion till nivån på arbetsuppgifter och acceptabel 

arbetsmiljö i behåll har enheten behov av extra ekonomiska resurser. 

Utmaningen ligger i att rekrytera och behålla ställföreträdare. Idag är det en lång kö 

till att få en ställföreträdare. För att kunna rekrytera och behålla ställföreträdare 

finns det behov av att arvodena höjs i nivå med SKR:s rekommendationer. Idag 

ligger Helsingborg en bra bit under rekommendationerna.  

På grund av generationsskifte av ställföreträdare, huvudmän med annat modersmål 

än svenska samt ökat antal yngre huvudmän med diagnoser gör att komplexiteten i 

uppdragen har ökat. Två tredjedelar av huvudmännen är under 65 år. Många har 

funktionsvariationer, ofta i kombination med  missbruksproblem, psykiatriska 

diagnoser, kognitiva funktionsnedsättningar,  och avsaknad av ekonomisk stabilitet. 

Därför är rekryteringsbehovet av fler och nya ställföreträdare är stort.   

Digitalisering av gode mäns och förvaltares ekonomiska redovisningar har 

påbörjats och behöver fortsatt utvecklas för att skapa en mer effektiv och 

rättssäker hantering. Det kommer även att frigöra göra resurser som är till gagn för 

både huvudmän och ställföreträdare.  

  Förslag till beslut:  

– Att godkänna ekonomisk tilldelning till Överförmyndarnämnden enligt 

Socialdemokraternas förslag  

- Att öka  arvodena till ställföreträdarna  
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Val- och demokratinämnd 

I Helsingborg är valdeltagandet mycket ojämnt fördelat runt om i staden. Vi ser 

allvarligt på att det i vissa delar av vår stad, finns mycket lågt valdeltagande och att 

folk inte gör sin röst hörd. Vi oroar oss för att om vi inte stärker den demokratiska 

dialogen i områden med lågt valdeltagande, kommer det att fortlöpa och generera i 

att nästkommande generationer med största sannolikhet inte kommer använder sin 

demokratiska rättighet. Alla helsingborgare, oavsett ålder, socioekonomisk 

bakgrund, kön eller icke-kön måste göra sin röst hörd. En stark väljardialog i hela 

vår stad kommer generera i framtida generationer som höjer valdeltagandet.  

Demokratiarbetet i Helsingborg är på god väg att bli riktigt bra, men det behövs 

göras mer för att säkra en stärkt demokrati i hela Helsingborg och inte bara i vissa 

områden.  

Förslag till beslut: 

- Att godkänna ekonomisk tilldelning för Val och demokratinämnden enligt 

Socialdemokraternas förslag 

- Att etablera valambassadörer vars syfte är att stärka och utveckla den lokala 

demokratin. 

 

Att ge Val och demokratinämnden  följande specifika uppdrag 

 - Att det införs obligatorisk demokratiutbildning för förtroendevalda i Helsingborgs 

kommun, 

- Att utreda möjligheten att omfördela resurser inom ram för att säkerställa att val 

och demokratinämnden får en heltidsanställd tjänsteperson. 
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Kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt 

 

Helsingborg som arbetsplats och arbetsgivare 

Den tillitsbaserade styrsystemet innebär att vi förändrar arbetssätt och kultur i 

grunden. Fokus för verksamheten ska vara helsingborgarna och dess behov. Det är 

relationen mellan brukarna och personalen som är avgörande för kvalitén i våra 

tjänster. Tillitsbaserad styrning innebär också att alla medarbetare får ett större 

ansvar för att fatta egna beslut. 

Under år 2018 tog vi ett initiativ till ett lokalt handslag med Kommunal. Handslaget 

fokuserar på att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön för anställda i 

Helsingborgs kommun. I ljuset av Covid 19 pandemin har de åtgärder som vi kom 

överens om att göra gemensamt, blivit alltmer akuta.  

De anställda inom omsorgen behöver bli fler, de behöver tryggare anställningar och 

det behövs arbetsgivare som fokuserar på deras förutsättningar att kunna göra ett 

bra jobb. Det handlar om närvarande chefer, grundutbildning, vidareutbildning och 

trygga anställningar på heltid. Detta skapar trygghet på arbetet. 

Otrygga anställningar, hög omsättning på personal och ohållbara schema är och har 

varit vardagen för personalen inom äldreomsorgen och det är en prioriterad fråga 

för oss att bryta det mönstret. Vårt mål är att det ska råda schyssta arbetsvillkor 

och en trygg arbetsmiljö för de anställda. Rätt utbildad personal på rätt plats är en 

förutsättning för att vård och omsorgen ska fungera tillfredställande.  

Staden är en helhet och medarbetarna i staden ska uppleva delaktighet och 

gemenskap. Därför är jämställdhetsarbetet av stor betydelse. Detta arbete ska löpa 

som en röd tråd genom verksamheterna. Ett feministiskt bokslut ska tas fram 

årligen för att belysa hur arbetet med jämställdheten fortskrider i praktiken. Som en 

ytterligare del i att stärka jämställdheten ska heltid vara norm. Det ska vara ”rena” 

heltider utan delade turer och med humana scheman. 

Mångfald och jämställdhet är framgångsfaktorer för en bra arbetsplats. Därför ska 

vi aktivt arbeta med detta vid rekrytering. Alla former av diskriminering ska 

motverkas. Sammansättningen av stadens anställda ska spegla medborgarna. 
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Det progressiva arbetet med att skapa en sund arbetsplats ska fortsätta. Genom att 

arbeta aktivt med arbetsmiljön motverkar vi ohälsa och ökar chanserna att vår 

personal stannar kvar i våra verksamheter. Friskvård på arbetstid ska därför vara 

möjligt. Konkurrensen om många av våra yrkesgrupper är stor både från det privata 

näringslivet och mellan kommuner och regioner.  

För oss socialdemokrater är det avgörande att samverkan med de fackliga 

organisationerna förbättras, utvecklas och förstärks. Ett fördjupat samarbete med 

de fackliga organisationerna gynnar såväl staden som dess anställda. och 

Framförallt gynnar det helsingborgarna som får en högre kvalitet i stadens 

verksamheter. Samverkansavtalet ska utvecklas och implementeras bland 

medarbetare och chefer så att samverkan ses som en tillgång av alla. 

 

Helsingborgs utveckling 

Helsingborg växer och har haft en stark befolkningstillväxt under senare år. Även 

om en stark befolkningstillväxt anstränger ekonomin så är den också en 

förutsättning för ökade skatteintäkter och en fortsatt stark välfärd. Vi kan se hur 

staden växer med byggkranar och vägarbeten, det byggs skolor, förskolor, bostäder 

och verksamhetslokaler för växande företag. Det ställer stora krav på staden när 

efterfrågan växer så fort som den gör nu. Men tillväxten får inte ske till vilket pris 

som helst. Landborgen och utblickarna mot sundet ramar in stadskärnans särart 

och ska alltid värnas. Byggandet ska fortsätta när Helsingborg växer men 

medborgarnas behov måste sättas i centrum. Respekt för hela staden och 

förståelse för att byarna och stationsorterna har samma behov av samhällsservice  

måste synas  i större utsträckning. 

Det är även nödvändigt att Helsingborg växer på ett sätt som främjar en jämlik och 

jämställd utveckling som sluter klyftor . Helsingborg är på många sätt en delad stad. 

Att se till att alla barn och ungdomar klarar skolan och att få fler helsingborgare till 

arbete är några av de största utmaningarna som vi har. Trångboddheten som är en 

annan måste också motverkas. Det tvärsektoriella arbetet i staden behöver 

utvecklas och stärkas, ytterligare nyckeltal behöver föras in i det uppföljningsarbete 

som sker inom ramen för livskvalitetprogrammet.  
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Ett tryggt Helsingborg 

Trygghetsfrågan är avgörande ett sammanhållet samhälle. Bara i ett jämlikt och 

jämställt samhälle kan vi känna tillit till varandra och till samhället i stort. 

Satsningar på förebyggande arbete måste gå hand i hand med myndighetsutövning 

för att uppnå långvarig trygghet. Vårt fokus är inställt  på att alla helsingborgare ska 

känna sig trygga i sin stad.  

Helsingborg ska inte vara en plats där kriminella organisationer verkar. Det är 

nödvändigt bekämpa och lagföra kriminalitet. Det är inte förhandlingsbart. Lika 

viktigt som det är att bekämpa kriminalitet är det att bekämpa kriminalitetens 

orsaker. Sluta skjut är en brottsförebyggande satsning och långsiktig strategi som 

syftar till att minska det dödliga och grova våldet i kriminella miljöer. Strategin har 

testats som ett pilotprojekt i Malmö sedan 2018 och under denna period har antalet 

skjutningar i staden minskat. Nu vill vi prova strategin i Helsingborg.  

För att lyckas i brottsbekämpningen måste vi både bygga ut traditionella metoder 

men också tänka nytt. En central utgångspunkt för Sluta skjut är att majoriteten av 

allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet 

ska samhället rikta sina resurser mot dessa individer och de grupper som de tillhör. 

Helsingborg skickar ett tydligt budskap till de våldsdrivande grupperna om att 

våldet måste få ett slut och att våldshandlingar får konsekvenser, samtidigt som 

budskapet också är tydlig med att samhället vill väl och att det finns hjälp för de 

som vill lämna kriminaliteten. 

För att vi ska öka känslan av trygghet och motverka våldet behöver vi ta ett samlat 

grepp.  

Vi behöver vara proaktiva och stötta föreningar som tar ett socialt ansvar, se till att 

Helsingborg antar en nollvision för mäns våld mot kvinnor, öka resurserna till 

elevhälsan, fritidsgårdarna och mobila teamet, satsa på en drogfri uppväxt för våra 

barn, initiera samarbeten mellan staden, fastighetsägare och handel för en god 

stadsutveckling. Det bästa vaccinet mot ett liv i kriminalitet och utanförskap är en 

fullgod skolgång och att satsa på skolan och våra pedagoger är självklart.  

Vår övertygelse är att vi behöver vara lika delar reaktiva som proaktiva för att att 

skapa trygghet. Det gör vi genom ett antal insatser som vi kompletterar med Sluta 

skjut.  
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Näringslivet 

För att lyckas attrahera fler företag till Helsingborg och för att stärka staden som 

kunskapsstad ska samarbetet med Campus stärkas. En strategi för forskning och 

högre utbildning är ett viktigt dokument för att betona akademins betydelse för 

stadens utveckling. Därför ska staden satsa på att öka förutsättningarna för att 

expandera Campus, bland annat genom fler forskarutbildningar. 

I pandemitider har vi tyvärr fått se flera verksamheter gå omkull och andra 

verksamheter leta sig ifrån Helsingborg. Allt kan inte skyllas på pandemin utan vi 

ser även ett förändrat beteendemönster när det gäller handeln. Allt fler handlar 

sina varor på nätet och näthandeln expanderar för varje dag. Det medför 

utmaningar. Dels för stadskärnan där fler verksamheter har lämnat men också för 

miljön och klimatet eftersom den ökade näthandeln innebär ökade transporter och 

med det ökade utsläpp. Här är det viktigt att Helsingborg har en tydlig ambition och 

målbild för hur vi gör staden attraktiv för handeln och hållbar för miljön och 

klimatet. Helsingborg behöver ta fram en handel och etableringsstrategi.  

Framtidens utmaningar handlar vidare om att binda ihop Helsingborg med 

Öresundsregionen och i förlängningen norra Europa. Den fasta HH-förbindelsen är i 

detta sammanhang en oumbärlig del av utvecklingen mot framtidens 

kommunikationer. En fast HH-förbindelse som drar ut på tiden blir direkt 

tillväxthämmande. I konkurrensen om företagens etablering måste Helsingborg 

vara i framkant vad gäller kommunikationer och logistik. 

 

Upphandling 

Helsingborgs stad gör många och stora upphandlingar till ett stort värde. 

Naturligtvis måste de entreprenörer som får uppdrag av staden följa de 

styrdokument som staden har. Detta ska gälla kollektivavtal, meddelarplikt/frihet, 

sociala åtaganden, miljökrav, arbetsrätt och heltid som norm. Inte enbart priset ska 

vara avgörande i en upphandling; kvalitet, ekologisk hållbarhet och socialt ansvar 

måste vägas in i en större omfattning. Kraven som ställs vid stadens upphandlingar 

måste vara ambitiösa och progressiva. Där så är möjlig ska livscykelanalys, sociala 

hållbarhetskrav och adekvata miljökrav tillämpas vid upphandlingar och processer.  
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Hela Helsingborg 

Möjligheten att göra en boendekarriär i hela kommunen är också avgörande för att 

vidmakthålla stadens attraktionskraft. Byar och stationsorter behöver därför 

prioriteras när staden växer och utvecklas. Det är nödvändigt att det finns en 

variation av bostadstyper som fyller helsingborgarnas behov genom livet. City och 

dess stadsdelar är lika stor och viktig del som byarna och stationsorterna. Det 

senaste decenniet har vissa områden i Helsingborg blivit högt exploaterade och 

andra platser har hamnat i skymundan. Det är ett förhållningssätt som behövs 

förändras. Helsingborg är tillräckligt stort och ekonomiskt stabilt för att kunna 

satsa på hela staden.  

Helsingborgs positiva tillväxt och utveckling måste komma hela kommunen till del. 

Staden och den omgivande landsbygden är beroende av varandra. Det måste finnas 

förutsättningar att bo, arbeta, driva företag, gå i skola, ha tillgång till en bra 

äldreomsorg och ha ett aktivt fritidsliv oavsett var i staden bostaden finns. Staden 

måste ta initiativ för få igång byggandet i våra stationsnära orter. Föreningslivet och 

civilsamhället måste stöttas så de kan bli en viktig pusselbit för att utveckla vår 

landsbygd. 

 

Funktionsvariation  

Personer med funktionsvariation har fler utmaningar när det gäller att orientera sig 

i staden. Det beror på begränsad tillgänglighet och inte på funktionsnedsättningen i 

sig.  Det beror också på diskriminerande och kränkande särbehandling. Det är vårt 

ansvar som politiker att skapa goda livsvillkor för alla helsingborgare. 

Välfärdstjänsterna för personer med funktionsnedsättning ska självklart hålla hög 

kvalité och vara likvärdig övriga välfärdstjänster. 

Frivilligorganisationer och föreningslivet gör en viktig insats för människor med 

funktionsvariation och stödet till dessa ska öka. Viktigt är också möjligheten att 

komma till arbete, därför ska arbetet intensifieras för att personer med 

funktionsvariationer ska få möjlighet att komma till arbete i såväl kommunen och 

näringslivet som i föreningslivet. 
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Förslag till beslut: 

– Att godkänna ekonomisk tilldelning för kommunstyrelsen inklusive 

stadsgemensamt enligt Socialdemokraternas förslag; 

 

 

Att ge Kommunstyrelsen följande specifika uppdrag:  

 

- Att komplettera trygghetsarbetet genom att tillämpa strategin ”sluta skjut” 

- Att satsa på en handels- och etableringsstrategi för hela Helsingborg  

- Att anlägga ett nytt koloniområde 

Ekonomi 

45 miljoner av stadens överskottsmål ska användas till förstärkningar i välfärden år 

2022. 

Organisationen i stadens förvaltningar ska ses över i syfte att minska byråkratin 

och resurserna ska fördelas ut till den direkta verksamheten. Skattesatsen ska vara 

oförändrad.  

Förslag till beslut: 

 

Att sänka överskottsmålet med 0,5 % 

Att skattesatsen är oförändrad 20,21 kr 

Investeringsbudget 

Analys, inriktningar och uppdrag 

Medborgarna ska stå i centrum för Helsingborg stads verksamhet. Att se 

människorna och att göra staden tillgänglig för alla är ett självklart mål. För att nå 

detta mål måste vi arbeta långsiktigt i alla delar av stadens verksamheter. Detta 

gäller i synnerhet vår syn på investeringar. En cykelhiss uppför landborgen är en 

del i en större ambition om att göra Helsingborg till en stad där alla kan röra sig 

oavsett funktionsvariation. Att utforma detaljplaner för nya stadsdelsprojekt så det 

blir möjligt att uppföra LSS-boenden är också en del i att göra Helsingborg mer 

inkluderande och tillgängligt.  
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Investeringarnas nytta måste alltid ses utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på 

hållbarhet. Socialdemokratiska investeringar fokuserar på jämlikhet, jämställdhet 

en god miljö och ett gott klimat. En större omfördelning måste därför ske i stadens 

framtida investeringar – från Norr till Söder, från stad till land och från män till 

kvinnor.  

Drottninghögbadet har varit ett självklart inslag på Drottninghög under många år 

och för oss är det självklart att det ska finnas ett bad i nordöstra staden. Vi vill 

också att staden ser över möjligheterna för att köpa tillbaka gamla barnsjukhuset 

så att helsingborgarna fortsatt får ta del av byggnaden som är en del av vår lokala 

kulturhistoria. Tillgång till kultur och mötesplatser i våra byar och stationsorter 

måste också öka. Behovet av olika typer av mötesplatser är stort. I såväl 

bostadsområdena som de kringliggande byarna finns önskemål om förbättrade eller 

nya mötesplatser och investeringar.  

Genom att stadens förvaltningar samordnar sig bättre och förstärker sitt 

tvärsektoriella arbete kan ett antal nya och större mötesplatser skapas. Även 

befintliga mötesplatser kan behöva en upprustning och detta arbete bör ske inom 

ramen för Fastighetsnämndens investeringsram. Även områdesbiblioteken ska 

omfattas av denna investering.  

 

Förslag till beslut: 
 

 Att fastställa investeringsbudgeten med Socialdemokraternas justeringar: 

- Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att till sommaren år 

2022 färdigställa ett friluftsbad i den nordöstra staden. 

- Att staden inleder en dialog med såväl Region Skåne som fastighetsägaren i 

syfte att förvärva barnsjukhuset till gagn för helsingborgarna och återkomma 

till kommunfullmäktige för vidare avgörande 

- Att Kommunfullmäktige ger Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utse en 

central plats för att bygga en cykelhiss uppför landborgen  

- Att utreda en placering av kombinerad mötesplats och områdesbibliotek i 

Mörarp 

- - Att vid framtagande av detaljplaner för nya stadsdelar ska alltid 

möjligheten för LSS-boende finnas med 

 

 

 

 

 


