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Tryggt Helsingborg

Helsingborg ska vara en stad där människor känner sig trygga och säkra. Helsingborg
har under en längre tid drabbats av skjutningar, sprängningar och mord som framför
allt tagit unga liv i anspråk. Det är helt oacceptabelt. Vi socialdemokrater ska vända
på varenda sten för att få bukt med kriminaliteten och stoppa nyrekryteringen av
barn och unga till en kriminell livsstil.
Trygghet ska vara en rättighet för alla, inte ett privilegium för några få. Helsingborgarnas
trygghet i det offentliga rummet är högt prioriterat. Anledningen till den upplevda
otryggheten varierar från person till person. Oavsett vad som utgör otryggheten är det en
begränsning av individens frihet och det tänker vi socialdemokrater aktivt motverka och
arbeta på flera fronter för att stärka tryggheten i vår stad. Vi ska vidta kraftfulla åtgärder
mot otryggheten samtidigt som vi stärker det som i grunden gör vårt samhälle robust och
tryggt.
Civilförsvar och beredskap
Vi har genomlevt en pandemi som under två års tid begränsat vår vardag och krävt allt för
många liv. Pandemin är nu över och tack vare en hög vaccinationsgrad hos den svenska
befolkningen är faran för att bli allvarligt sjuk och dö av viruset minimal. En ny tragedi har
istället drabbat Europa. Ryssland har invaderat Ukraina och det är krig i Europa. Miljontals
människor är på flykt och Helsingborg står berett att ta emot ukrainska flyktingar. För oss
socialdemokrater är det viktigt att alla som flyr ett krig får ett värdigt mottagande. Det
handlar om tak över huvudet, möjlighet för barn att gå till skolan och en så trygg och
förutsägbar vardag som möjligt för samtliga som kommer hit. Det handlar också om att
stå rustade för en eventuell attack på vår demokrati och stad. Vi tar arbetet med att säkra
staden mot cyberattacker på stort allvar. Att säkerställa stadens skyddsrum är självklart.
Det handlar ytterst om rikets säkerhet och är främst en nationell fråga där ansvaret vilar på
regeringen. Vi är på kommunnivå villiga att bidra och ta vårt ansvar och står i nuläget i
solidaritet med Ukraina, men i alla händelser av krig, krävs att samtliga av landets
kommuner ställer upp på lika villkor. Det är en förutsättning.
Pandemin lärde oss vikten av god beredskap. Säkerhetsfrågan när det gäller infrastruktur,
vatten- och elförsörjning såväl som förnödenheter och sjukhusmaterial står högt på
dagordningen.
Det är inte förhandlingsbart.

Bygg för en trygg stad
Möten och kontakter mellan människor är viktiga eftersom befolkade miljöer ofta upplevs
tryggare än tomma och öde områden. När du känner personer i ditt närområde upplever
du dessutom ofta området som tryggare. Genom att arbeta med samhörighet och
gemenskap i bostadsområden och få boende att lära känna fler i sitt grannskap kan
livskvaliteten och trygghetskänslan öka. I områden med bra samhörighet ökar viljan att
gemensamt ta itu med problem hitta lösningar, innan dessa påverkar tryggheten.
Ljuset är en viktig faktor för att vi ska känna oss trygga. Bakgator kan bli trevliga
flaneringsstråk med rätt belysning. Det går att göra mycket för att skapa en tryggare stad
och när vi hjälps åt ser vi den största skillnaden. Att en plats är fri från skräp och upplevs
som ren har en stor betydelse. Det finns fortfarande flera stadsdelar, där Söder sticker ut,
som behöver en ordentlig uppfräschning. Vi socialdemokrater är nöjda först när vi har
åstadkommit ett rent och snyggt Helsingborg för samtliga stadsdelar och byar.
Buskörning och felparkeringar ska mötas med krafttag
Buskörning förekommer i hela Helsingborg och mest kännbart är det i de centrala
delarna. Här finns inget utrymme för kompromisser, utan här krävs krafttag i form av fler
poliser i vårt gaturum och tekniska lösningar som gör det svårare för dem som inte tar
hänsyn till sina medmänniskor. Likaså är felparkeringar en ständig frustration för
helsingborgarna. Här behövs en bredd av åtgärder. Vi socialdemokrater har under längre
tid förespråkat boendeparkeringar och avgiftsbelagda platser som en åtgärd bland flera.
Framförallt handlar det om att arbeta med attityd och beteendeförändringar.
Inrätta ett medborgarlöfte om stopp för klotter och skadegörelse
Klotter och skadegörelse påverkar tryggheten negativt. Det gäller både individen och
företagaren. Det är viktigt att våra nuvarande och potentiella invånare, företagare,
föreningar, besökare m fl känner sig trygga och trivs i Helsingborg. Vi socialdemokrater vill
därför inrätta ett medborgarlöfte om att klotter och skadegörelse ska åtgärdas inom 24
timmar.
Vi socialdemokrater vill att:
•det är rent och snyggt i hela Helsingborg
•kameraövervakning används när och där det finns behov
•felparkeringar och buskörning ska stävjas
•narkotikan ska bekämpas i hela Helsingborg
•avhopparverksamhet från kriminalitet och missbruk ska stärkas
•fortsätta och utveckla myndighetssamverkan
•samverkan och samarbete mellan Helsingborg stad och civilsamhället ska utvecklas
•staden verkar för att det etableras en närpolisstation på Söder
•stävja välfärdsbrotten
Trygghet i välfärden
Att arbeta proaktivt med att främja invånarnas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet
i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet är en självklarhet för oss

socialdemokrater. Rätt insatser i rätt tid kan bidra till ökad jämlikhet och minska risken för
psykisk ohälsa och självmord. God socialpolitik är därför en investering som gynnar alla
helsingborgare.
Bostad först för Helsingborgs mest utsatta
Det finns ett behov av att skala upp Bostad Först med erbjudande om meningsfull
sysselsättning som ett naturligt led i en normaliseringsprocess på vägen till bostad,
drogfrihet och egen försörjning. För dem som drabbats av psykisk ohälsa är det väsentligt
med en meningsfull sysselsättning och kontinuitet eftersom det leder bort från psykisk
ohälsa och mot en ökad livskvalitet.
Stärkt brukarinflytande för invånare i kontakt med Helsingborgs socialtjänst
Brukarinflytandet måste stärkas och utvecklas så att personer som får insatser genom
socialtjänsten ska få mandat och möjlighet att påverka beslut som får stora konsekvenser
för deras eget liv och vardag. När människor lämnar behandlingshem ska staden hjälpa till
med bostad och sysselsättning samt bistå med en samordnare som ska vara ett stöd i
vardagen.
Skyddat boende för kvinnor i missbruk
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
missbruket. Därför behövs ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med missbruk och/
eller psykisk funktionsnedsättning.
Vi socialdemokrater vill att:
•det sker en fortsatt satsning på Bostad först
•det öppnas ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med missbruk
•Helsingborgs stad tar initiativet för fler familjecentraler i kommunen
•det mobila teamet stärks och utvecklas
•Helsingborg satsar på sysselsättning först
•försörjningsstöd ska räknas som inkomst när personer söker lägenhet hos
Helsingborgshem AB
•den psykiska ohälsan som följer i missbrukets spår ska bekämpas med ökade resurser
till rehabilitering
Trygghet i hemmet
Mäns våld mot kvinnor är ett mycket allvarligt samhällsproblem och en kränkning av de
mänskliga rättigheterna. Det är en folkhälsofråga, en rättslig fråga och en fråga för vården
och socialtjänsten. Våld kan drabba alla, men vissa grupper är mer utsatta än andra. Mäns
våld mot kvinnor är det främst förekommande våldet och är ytterst ett uttryck för ett
ojämnställt samhälle.
Våld och sexuella övergrepp innebär stora och kostsamma konsekvenser för den
våldsutsatta och för samhället i stort. Det är vårt ansvar att bygga samhället på idén om

alla människors lika värde och rätt att forma sitt eget liv. I socialdemokraternas
samhällsidé har inte odemokratiska, sexistiska eller förtryckande värderingar någon plats.
För att förebygga sexualbrott vill vi krossa dagens skeva syn på könsroller genom
strukturellt arbete på bred front. Idag finns det organisationer och verksamheter som
jobbar med att förebygga våld och sexuella trakasserier mot kvinnor och HBTQ+
personer. Här finns möjlighet till stöttning och samarbete från stadens sida.
Våld och förtryck i hederns namn har sin grund i föreställningar om kön, makt och
sexualitet. Det är svårt för människor att bryta mot den systematiken och de kulturella
traditionerna och ibland är det förenat med livsfara. För dem som uppbringar modet att
trotsa övergreppen måste samhället finnas där i full styrka. Det ställer höga men inte
omöjliga krav på staden och vi vill investera i fullutrustad verktygslåda. Vi vill fullt ut ta oss
an den komplexa problematiken för att erbjuda skydd, stöd och hjälp för att klara sig ur
denna form för våld och förtryck och gå vidare i livet.
Vi socialdemokrater vill att:
•Helsingborg antar en nollvision för mäns våld mot kvinnor
•våld och förtryck i hederns namn motverkas
•det i första hand är förövaren, där så är möjligt ur säkerhetssynpunkt lämnar hemmet,
inte kvinnan och eventuella barn
•det införs ett ideellt och offentligt partnerskap ( IOP )tillsammans med Helsingborgs
Kvinnojour

Ungas Helsingborg

Ett starkt samhälle bygger vi gemensamt med början i förskolan. Barnperspektivet är
vägledande och vi följer barnkonventionen. Föräldrar har ansvar för att ge barnet en trygg
och god uppväxt. Samtidigt behöver samhällets stöd till föräldraskap bli väsentligt bättre.
Alla föräldrar ska tidigt och återkommande erbjudas föräldrastödsprogram vid behov.
Alla skolor i Helsingborg ska sträva efter en bred elevsammansättning för att minska
samhällsklyftorna. Barnomsorg och fritidsverksamhet ska finnas både före och efter
skoltid, och på skollov. Barn och unga ska erbjudas en meningsfull fritid. Barnen precis
som helsingborgare i alla åldrar har rätt till kultur, idrott och annan föreningsverksamhet.
Det är något som vi känner väldigt starkt för och fortsatt kommer att prioritera.
Barnomsorg och förskola
Barnomsorgen ska hålla hög kvalitet, vara öppen och tillgänglig. Efter initiativ från oss
socialdemokrater har antalet platser på nattis ökat. Antalet platser behöver utökas
ytterligare för att möta behoven. Ett sätt att möta efterfrågan är att utöka öppettiderna på
ett antal förskolor i Helsingborg. Ingen helsingborgare ska behöva tacka nej till ett arbete
på grund av att barnomsorg saknas. Barnomsorg på kvällar, nätter och helger ska finnas
för dem som behöver.
En stor majoritet av barn vistas från tidig ålder i förskolan där pedagogik, omsorg, lek och
vila är grundläggande för barns utveckling till självständiga individer. Det är en oerhört
viktig verksamhet och en av byggstenarna i vårt demokratiska samhällsbygge. Det är i
förskolan som grunden läggs för lärande och det är här som vi kan upptäcka om barn har
svårigheter och ge dem det som behövs för att utvecklas till sin fulla potential. En
avgörande faktor för framgång är mindre barngrupper. I en mindre barngrupp är det
lättare att se det enskilda barnet och säkra en trygg och inspirerande lärandemiljö.
Alla skolor ska vara bra skolor
Vårt mål är att alla skolor ska vara bra skolor. Det betyder att det ska råda en kultur där
det står högt i kurs att öka sina kunskaper och sin förståelse från förskola, grundskola och
särskola till träningsskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Lusten att lära och lusten
att undervisa är en del av en jämlik skola. Det är därför väsentligt att läraren har tid för
sina elever och eleverna får tid med sin lärare. Vi socialdemokrater är nöjda först när alla
barn klarar godkända betyg på alla skolor.
I kommunen kan vi göra en del men det krävs nationell politik för att komma tillrätta med
de stora problemen. Vad som behövs göras är tydligt. Elevernas rätt till likvärdig
utbildning måste gå före marknadsexperiment och vinstjakt. Vi vill se ett ökat kommunalt
inflytande över friskoletableringar.
Vi ser föräldrarna som en avgörande resurs för barnens lärande och strävar därför efter en
ökad samverkan mellan föräldrar och skola. Forskning inom området skola, barn och unga
visar tydlig att inomhusmiljön, utemiljön, kulturen och den fysiska aktiviteten har en
avgörande betydelse för inlärning. Detta är något som ska genomsyra Helsingborgs

skolor och fritidsverksamhet när dagarna planeras och kan gärna genomföras i samarbete
med föreningslivet och folkrörelser.
Skolan behöver också bli bättre på att förbereda eleverna på högstadiet och gymnasiet
på aktuell arbetsmarknad. Här spelar studie- och yrkesvägledarna en viktig roll när det
gäller att informera om vilken arbetsmarknad eleverna kommer att möta. Ett sätta att
motivera eleverna för den arbetsmarknad som väntar är att samarbeta med
arbetsmarknadens olika aktörer, till exempel Arbetsförmedlingen och fackförbunden.
Språket är nyckeln till all kunskap. Att behålla och förstärka sitt modersmål stärker annan
inlärning och vi socialdemokrater står upp för rätten till undervisning i modersmål och
nationella minoritetsspråk. Alla elever ska ha rätt till goda läromedel. Fler läsfrämjande
insatser ska genomföras och vi vill se bibliotek på våra förskolor och skolor.
Skolan är en frihetsinstitution som ska ha kapacitet att bryta ekonomiska, sociala och
kulturella barriärer. I grunden handlar det om makt. Makt över att forma sin egen framtid.
När siktet är inställt på en likvärdig skola blir hela Sverige rikare och barnen får möjlighet
att odla sin nyfikenhet, talang och skaparlust.
Vi socialdemokrater vill att:
•skolan ska vara helt avgiftsfri
•den administrativa bördan för lärare lättas
•samarbetet mellan skola och socialtjänst förstärks
•det succesivt införs möjlighet till frukost på grundskolan och gymnasieskolan
•skolbarn till föräldrar som av någon anledning inte förvärvsarbetar ska erbjudas plats
på fritids
•kommuners inflytande över friskoletableringar ökas
•skolbibliotek ska finnas på förskolan, grundskolan och gymnasieskolan
•modersmålsundervisning ska erbjudas
•goda utomhusmiljöer för alla barn och elever finns
•barnomsorg erbjuds dygnets samtliga timmar
•succesivt utöka tiden på förskolan till 30 timmar för barn med föräldralediga och
arbetssökande vuxna
•elevdemokratin ska stärkas för mer elevinflytande
•studie- och yrkesvägledarnas roll ska stärkas
Elevhälsan
Alla skolor ska erbjuda elevhälsa. Idag varierar tillgången till elevhälsan från skola till skola
och det är inte bra. Det går att se ett samband mellan skolor som erbjuder sina elever en
stabil och välutvecklad elevhälsa och skolor som inte förmår att tillfredsställa sina elevers
behov när det gäller elevernas hälsa och välbefinnande. Det är vederlagt att en elev som
vet att det finns personal på skolan som både kan och vill hjälpa känner mindre stress och
större motivation till skolarbete.

Idag är det rektorn som beslutar över hur elevhälsan ska se ut på skolan där denne är
verksam. Ett mandat som är problematiskt eftersom rektorn idag har ansvar för skolans
budget och ekonomiska resultat. Om besparingar krävs, riskerar skolan neddragningar på
de delar som inte tillhör kärnuppdraget. Om det istället reserveras en pott till ett
basutbud för elevhälsan som är lika för alla skolor försäkras alla elever oavsett skola att
det finns hjälp och stöd att tillgå vid behov. Det är ett bättre system än det som finns idag
och vi socialdemokrater vill se ett basutbud av elevhälsa där elever som är i behov av stöd
kommer få det oavsett vilken skola de går på.

Vi socialdemokrater vill att:
•läxhjälp och studiestöd ska erbjudas alla elever som har behov
•elevhälsan ska stärkas och möjligheten till ett basutbud ska ses över
•en noll-vision mot mobbning, kränkningar och trakasserier ska antas
•resursfördelningen ska ses över med fokus på skolans kompensatoriska uppdrag
Idrott, fritid och kultur
Alla unga i Helsingborg ska ha möjlighet till en meningsfull fritid. Fokus behöver riktas
mot att öka tjejers och HBTQ+ personers deltagande inom föreningslivet och på fritids.
Det är en viktig jämlikhetsfråga. Fritids behöver prioriteras högre ekonomiskt och
pedagogiskt och rätten till plats på fritids ska utvidgas så att den blir mer oberoende av
ens föräldrars sysselsättning.
Kultur är viktigt för unga. Det ger perspektiv och förståelse för det egna livet, för andra
bakgrunder och för omvärlden. Kulturskolan är en viktig aktör i det sammanhanget och
bör vara avgiftsfri. Alla barn och unga som vill ta del av kulturskolan ska kunna göra det
och inte tvingas avstå på grund av avgifter som familjens ekonomi inte tillåter. Likaså är
det viktigt att kulturskolan är representerad i hela Helsingborg. Bibliotek ska finnas i fler
områden precis som idrottsplatser och andra mötesplatser för unga.
Vi socialdemokrater vill att:
•ungas tillgång till kultur och litteratur utvecklas
•det görs en översyn av kulturskolan avgifter och representation i Helsingborg
•kulturskolan ska finnas i våra bostadsområden
•tjejers idrottande ska öka
•det etableras fritidsbanker för att ge barn tillgång till fritidsutrustning

Äldres Helsingborg

I vårt Helsingborg är det tryggt att bli äldre. Helsingborgarna blir allt fler och lever allt
längre. Det är en angenäm utveckling och ett resultat av den svenska välfärden när den
fungerar som bäst. Det är också en utveckling som gradvis ökar kraven på välfärden i
allmänhet och på äldreomsorgen i synnerhet. De flesta äldre klarar sin vardag bra och är
en ovärderlig resurs för de yngre generationerna. Det finns också äldre som känner sig
otrygga och lider av ofrivillig ensamhet samtidigt som de upplever att staden inte är
tillgänglig, något vi socialdemokrater vill och kan förändra.
Vi lever längre och blir allt friskare och behovet av en meningsfull fritid blir allt viktigare.
Alla äldre ska ha en god livsmiljö i Helsingborg. Många äldre är aktiva inom föreningar
och olika typer av aktiviteter. Samverkan med föreningslivet inom kultur och andra
områden ska leda till ett större utbud av mötesplatser, kulturaktiviteter, fysiska aktiviteter
och annat som bidrar till en bra livssituation för äldre. Många år av besparingar och
otillräckliga budgetuppräkningar har lett till kostnadsbesparingar som begränsar
tillgängligheten för äldre till mötesplatser, kulturutbud och god omsorg. Det vill vi
förändra.
Fler personer med stora omsorgsbehov kommer att bo kvar hemma. Det kommer att
krävas större satsningar på förebyggande åtgärder och det kommer att ställa stora krav på
Helsingborgs vård och omsorg. För att våra äldre ska kunna känna sig trygga är det viktigt
att säkerställa språkkompetens hos de som arbetar inom stadens verksamheter. Alla, även
äldre med tilltagande ohälsa, har rätt till ett liv i frihet, rätt till sociala aktiviteter, rätt till
trygghet och rätt till att själva råda över sina liv.
Demokratisk kontroll över välfärden
Vi socialdemokrater vill se ett stopp för utförsäljning av vår gemensamma
skattefinansierade välfärd. Vi ser kommunen som den självklara utföraren men välkomnar
personalkooperativ, intraprenader, idéburet offentligt partnerskap (IOP) och andra
alternativa driftsformer som inte har vinstsyfte som mål. Äldreomsorgen i Helsingborgs
stad ska utgå från vårdmodellen personcentrerad vård, där den äldre och de anhöriga är
aktiva och delaktiga i planeringen och genomförandet av vården. En personcentrerad
vård innebär att personens unika perspektiv ges likvärdig giltighet som det professionella
perspektivet.
Vi socialdemokrater vill att:
•det finns möjlighet till måltid på träffpunkter/äldreboenden/skolor
•det satsas på förebyggande insatser som stimulerar till gemenskap och aktivitet
•ett rikt kulturliv för äldre främjas
•lagen om valfrihet (LOV) inom hemvården tas bort
Äldreomsorgen
Äldreomsorgen är en förutsättning för och en grundbult i vår gemensamma välfärd.
Medan omsorgen om äldre i många länder anses vara en familjeangelägenhet har den i
vårt land utvecklats till en professionell verksamhet som ger omsorg och avancerad vård

på boende och i
hemmet. Det är en komplex verksamhet som innehåller allt från lättare stöd i vardagen,
sociala kontakter till avancerade vårdinsatser i livets slutskede. Det ställer höga krav på
såväl kompetens som flexibilitet.
Äldreomsorgen behöver förnyas utifrån krav och förväntningar från kommande
generationer. Den som flyttar till ett äldreboende ska inte endast förvänta sig en god vård
och omsorg utan även kunna fortsätta leva sitt liv fritt. Vi socialdemokrater vill därför se
ökade möjligheter för kulturlivet att möta upp de äldres behov och en utveckling av
aktiviteter i allmänhet, gärna i samarbete med pensionärsorganisationer, studieförbund
och civilsamhället.
Äldreomsorgens utsatthet för detaljerade styrmodeller behöver brytas. Minutscheman ska
avskaffas. Det är lika viktigt för personalen som för vårdtagarna. Det finns ingen som mår
lika från dag till dag och det går inte att förutsäga från en dag till en annan hur måendet
kommer att vara, vilket påverkar vårdtagarens behov och personalens möjlighet att möta
dessa varierande behov.
Vi socialdemokrater vill att:
•äldreomsorgen ska vara jämlik i hela Helsingborg
•villkoren för personalen i upphandlad verksamhet ska vara så likvärdig
kommunanställdas villkor som möjligt
•äldreomsorgen ska utgå från de äldres behov och vara personcentrerad
•den medicinska kompetensen hos medarbetarna stärks
•digitala kanaler för kommunikation med anhöriga utvecklas
•de äldres matsituation för ökat välmående och livskvalitet utreds
•alla äldre får möjlighet till god rehabilitering och möjlighet till återhämtning efter
operationer genom exempelvis korttidsboende
•demensplatser byggs ut utifrån behov
•Helsingborg inför självstyrande grupper inom hemvården och hemservice
•anhörigperspektivet är viktigt och utvecklas
•minutscheman ska tas bort

Jämlikt Helsingborg

I Helsingborg står vi upp för allas rättigheter. Att fortsatt gå i bräschen för jämlikhet och
jämställdhet är en självklarhet. När välfärden omfattar alla kan den enskilda människans
frihet växa. Då kan alla få chansen att förverkliga sina livsdrömmar. Av den anledningen
prioriterar vi investeringar i det gemensamma; utbildning, infrastruktur och bostäder.
Jämlikhet för alla
Människor med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter och kunna leva sitt liv som
andra.
Vi kommer konsekvent verka för att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i
samhället oavsett funktionsvariation. Du ska kunna lita på att dina behov blir
tillgodosedda genom insatser av hög kvalitet och att systemet är rättssäkert.
Färdtjänsten är viktig som ett komplement till kollektivtrafiken för att alla ska ha samma
möjlighet till ett socialt och aktivt liv. Arbetet med att anpassa kollektivtrafiken måste
fortgå, men färdtjänst måste kvarstå som ett komplement.
LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en rättighetslag som
tillkommit för att säkerställa rättigheterna för personer med vissa funktionsnedsättningar.
En lag som vi runt om i Sverige ser inte följs, inte heller i Helsingborg trots att staden har
ett stort ansvar att säkerställa att lagen följs. Att personer med funktionsnedsättning ska
ha samma rättigheter och levnadsvillkor som alla andra i samhället är en självklarhet för
oss socialdemokrater. När samhället sviker personer med funktionsnedsättning drabbas
den berörda individen av sämre levnadsvillkor, utanförskap och ett stort lidande. Effekten
blir ofta också att anhöriga tvingas ta hand om personen med följd att även dessa hamnar
i svåra situationer som ofta medför följdproblem med stora samhällskostnader. Vi
socialdemokrater vill att alla med funktionsnedsättning ska ges snabba och adekvata
insatser utifrån LSS där staden tar sitt ansvar och där nära samverkan med regionen sker
för en samordnad hantering i syfte att ge varje individ rätt stöd utifrån behov.
Våra medarbetare inom LSS ska ha rätt kompetens, goda arbetsvillkor och en bra
arbetsmiljö. Vinstjakten inom assistansen ska motverkas, liksom att brukare eller
personliga assistenter utnyttjas i kriminella syften. LSS-boenden ska erbjudas inom rimlig
tid för den som är i behov av stöd, service och omvårdnad, utan att det inskränker på den
enskildes upplevda trygghet och frihet.
Vi socialdemokrater vill att:
•väntetiderna för boende enligt LSS förkortas
•det satsas på kompetensutveckling av våra medarbetare inom LSS
•det verkas för att fler lägenheter fungerar som servicebostäder inom LSS
•LSS ska fungera i Helsingborg utifrån lagens intentioner
•det verkas för att insatser ska samordnas mellan stadens verksamheter, i samverkan
med brukare och anhöriga
Stad och land

Byar och stationsorter behöver prioriteras när Helsingborg växer och utvecklas. 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. Byarna
och stationsorterna är lika stor och viktig del som city och dess stadsdelar. Vi måste ta
initiativ för att få igång byggandet i våra stationsnära orter. Helsingborg är tillräckligt stort
och ekonomiskt stabilt för att kunna satsa på hela staden.
Helsingborgs positiva tillväxt och utveckling måste komma hela staden till del. Det ska
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. Respekt för
hela Helsingborg och förståelse för att byarna och stationsorterna har samma behov av
samhällsservice måste synas i större utsträckning. Det är nödvändigt att det finns en
variation av bostadstyper som fyller helsingborgarnas behov genom livet.
Mötesplatser och deltagande
Ett jämlikt Helsingborg bygger på en bred och generell tillgång till kultur. Det gäller både
den etablerade kulturen som stadsteatern, konserthuset, Sofieros och Fredriksdals muséer
och trädgårdar och den fria kulturen. För att nå ökad delaktighet och stimulera eget
skapande behöver samverkan mellan kulturen både i sin fria och etablerade form med
studieförbunden och föreningslivet bli bättre. Bibliotekens roll är avgörande i ett öppet
och demokratiskt samhälle och har en attraktionskraft långt över klassgränserna.
Folkbiblioteken och kulturhusen ska vara mötesplatser som möjliggör och skapar lust till
läsning och eget skapande.
Den offentliga mötesplatsen är en viktig företeelse för en välmående stad samtidigt som
den stärker demokratin. När en stad engagerar sig i att tillgängliggöra det offentliga
rummet stärks tilliten mellan människor Möten människor emellan är oöverträffat när det
kommer till bildning samtidigt som det ökar jämlikheten.
Fritidsgårdarna är naturliga mötesplatser som stärker den sociala sammanhållningen och
ska vara lika självklara i de centrala stadsdelarna som i byarna och stationsorterna.
Valdeltagandet är mycket ojämnt fördelat i Helsingborg. Detta är ett demokratiskt
problem och innebär i förläningen att demokratins legitimitet ifrågasätts. För att motverka
detta och för att höja valdeltagandet ska staden inrätta demokratiambassadörer vars syfte
är att stärka och utveckla den lokala demokratin.
Vi socialdemokrater vill att:
•investeringar ska vara jämt fördelade över Helsingborg
•stadens lokaler ska vara tillgängliga för föreningslivet
•antalet träffpunkter utökas
•det startas allaktivitetshus
•närmiljön planeras så att den är tillgänglig för alla oavsett ålder och funktionsvariation
•fritidsgårdarna ska vara öppna när barn och unga behöver dem
•uthyrning av kommunens lokaler samordnas

•trygga platser för motion skapas
•områdesbiblioteken ska stärkas och utvecklas
•det fria kulturlivet ska prioriteras
•folkbildningens roll ska stärkas
•det satsas på demokratiambassadörer
Hälsa och välfärd
En livsstil som främjar god hälsa och livskvalitet går hand i hand med en hållbar livsstil
som minskar klimatpåverkan. I Helsingborg ska alla människor ges möjlighet till en god
hälsa. Folkhälsan är lika viktig för individen som för samhället i stort. Det finns mycket vi
kan göra för att underlätta helsingborgarnas möjligheter till en god hälsa. För personer i
utsatta situationer är behovet som störst. Vi ska bidra till en hållbar utveckling där
hälsofrämjande insatser, socialt arbete, vård och omsorg formas utifrån utsatta och
sårbara människors sammanhang och behov.
Vi socialdemokrater vill att:
•varje person med missbruk eller psykisk ohälsa garanteras den hjälp de behöver och
får en tydlig kontakt som gör att de ej hamnar mellan stolarna
•näringsrik mat säkerställs i våra välfärdsverksamheter
•det verkas för gröna stråk mellan Helsingborg centrala delar och byarna
•det arbetas för en förbättrad folkhälsa tillsammans med Region Skåne
•antalet LSS-boenden som har självstyre och antalet självstyrande grupper inom
hemvården utökas
•föreningar och intresseorganisationer involveras i frågor som berör deras medlemmar
Föreningsliv och civilsamhälle
Det finns många föreningar i Helsingborg som ger våra invånare gemenskap, utveckling
och livskvalitet, från det lilla till det stora. Detta är något att värna och en tillgång för vår
stad. Föreningar kanaliserar engagemang och tillsammans utgör dessa föreningar den
organiserade delen av civilsamhället. Civilsamhället fyller även en viktig funktion för vår
demokrati. Ett rikt civilsamhälle främjar tillit och mer nöjda invånare.
Vi socialdemokrater vill att:
•stödet till civilsamhället och samarbetet med föreningslivet utvecklas
•satsningar på föreningar som tar socialt ansvar ökar
•stöd ges till föreningar och civilsamhälle som tar ansvar för aktiviteter för äldre och
uppmuntra dessa för att nå nya individer och nya grupper

Jämlik klimatomställning

Ett solidariskt samhälle förutsätter att det finns en stabil planet att leva på.
Klimatomställningen kan inte förlita sig på individuell välvilja, det behövs politisk mod och
en utstakad riktning för att nå fram. Vi socialdemokrater är det parti som har förmågan
och drivkraften att verkställa nödvändig klimatomställning. För vår överlevnad behövs en
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, som möter den nuvarande
generationens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att
tillfredsställa sina drömmar.
En förutsättning för att kunna driva klimatarbetet i den höga takt som läget kräver är en
politik som tydligt prioriterar minskade ekonomiska klyftor och skapar trygghet i
omställningen för alla. Att minska ojämlikheten är avgörande för att säkerställa att
människor känner rättvisa och trygghet och vågar stötta omställningen. Omställningen till
gröna jobb är ett viktigt steg för att nå fram och Helsingborg har alla förutsättningar som
krävs för att det ska bli verklighet.
Klimatfrågan är en existentiell fråga. Idag förbränner vi jordens resurser på ett sätt som
försvårar eller omöjliggör för framtida generationer att leva vår planet. Det står med all
önskvärd tydlighet klart att för att klara klimatomställningen måste fokus riktas lika mot
den växande ojämlikheten som omställningen till gröna jobb; satsningar inom den gröna
näringen, jordbruket, livsmedelsindustrin, skog och mark.
Klimatsmart Helsingborg
För att påskynda beteendeförändringar och leva upp till kraven om klimatomställning
behöver vi underlätta för helsingborgarna att göra rätt. Det ska vara lätt att ta sig fram till
fots och på cykel. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig, tät och ett ekonomiskt alternativ till
bilen. När vi bygger vår stad ska vi vara noga med vilket material som används och alltid
prioritera det som är bra för miljön och klimatet. Att underlätta och uppmuntra
byggindustrin att använda sig av miljöförbättrande åtgärder i alla led är viktigt för oss.
Naturområden och grönska ger attraktiva boendemiljöer och hälsosammare liv eftersom
de ger nödvändig vila och aktivitet. De är också viktiga för att skapa stabilare ekosystem
och ekologisk hållbarhet. Därför står arbetet för att bevara och utveckla Helsingborgs
koloniområden högt på vår dagordning. Att fortsätta och skapa naturreservat i
Helsingborg, för att stärka och öka den biologiska mångfalden, är också prioriterat.
Vi socialdemokrater vill skapa framtidens Helsingborg och vara staden som visar vägen för
en hållbar samhällsutveckling både i den centrala tätorten och på landsbygden. Vi ser
behovet av att förvalta vår stads unika värden samtidigt som Helsingborg är i ständig
utveckling. I den mån det är möjligt ska vi alltid ta ansvar för det kretslopp och stora
nätverk av människor, organisationer, infrastruktur, varor och tjänster vår stad utgör och är
en del av. Vi ska använda Habiteum för att visualisera och utbilda helsingborgarna i att
tänka och agera klimatpositivt.

Helsingborg har förutsättningarna att vara en förebild för andra städer inom arbetet mot
fossilfrihet och att ta ansvar för miljö och klimat. Vi ska fortsätta arbetet med Agenda 2030
för att uppfylla Sveriges och FN:s ambitiösa mål för hållbar utveckling.
Socialdemokraternas politik grundar sig i strävan efter ett socialt, ekonomiskt och
ekologiskt hållbart samhälle. Helsingborgs ekonomi, näringsliv, välfärd och miljö ska vara
motståndskraftig.
Vi socialdemokrater vill att:
•klimatomställningen ska vara jämlik
•det satsas på Gröna jobb
•Öresundskraft AB samarbetar med näringslivet för att ställa om till att nå större andel
av fossilfri produktion av el
•Helsingborg planterar mer träd och anlägger fler grönytor
•giftanvändningen ska minska i Helsingborg
•förbättra statusen på våra vattendrag och åar
•användandet av mikroplaster minskar
•fördröjningen av dagvatten utvecklas för att förhindra översvämningar och
breddningar av avloppsvatten ut i havet
•exempelvis Smart Mat Helsingborg 2.0 inrättas
•staden arbetar med konceptet ”one planet plate”, för fortsatt minskat matsvinn
•användandet av biokol som jordförbättring uppmuntras
Energi och hållbart agerande
Det är stimulerande att se allt fler solcellsanläggningar i Helsingborg och det är en
utveckling vi ser positivt på. Allt fler helsingborgare vill ha grön energi och i takt med att
efterfrågan ökar måste vi underlätta och montera ned eventuella hinder som försvårar för
klimatomställning. Vi anser att det är rimligt att kräva att solel installeras på nybyggda
verksamhetsfastigheter och att byggindustrin använder sig av hållbara material under hela
produktionskedjan.
Att bygga i trä är mycket mer hållbart för miljön och klimatet 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. Lokalt har vi också möjlighet att snabba på
bostadsproduktionen och samtidigt minska kostnaderna i alla steg genom att vid
fördelning av mark ställa krav på att vid bostadsproduktionen ska träbyggnadsteknik
användas.
För att maximera miljönyttan vill vi att staden ska verka för en cirkulär ekonomi och att
återbruket utökas. Vid inköp av mat och produkter ska vi efterfråga miljövänliga och
klimatsmarta alternativ.
Vi socialdemokrater vill att:
•produktionen av lokalt producerad el ökas
•solel ska installeras i alla nyproducerade fastighetsobjekt inom koncernen där så är
möjligt

•plan för storskalig utbyggnad av solel inom Öresundskraft ABs
produktionsanläggningar utvecklas
•trähusbyggandet ökas
•staden ska vara drivande i att främja utvecklingen och installationen av
energilagrande system anslutna till solel och vindkraft
•kostnaderna för markköp vid installation av solceller ses över
•den totala fossilfria energiproduktionen utökas
Miljö och transport
Bilberoendet behöver minskas för helsingborgarna genom att göra det enklare att välja
andra färdmedel och genom att se till att Helsingborg blir en ”15-minutersstad” Samtidigt
vet vi att bilen är ett måste för många, inte minst för Helsingborgs landsbygdsbefolkning.
Bilen ska därför förbli en möjlighet. Det ska bli enklare och attraktivare att gå med i en
bilpool.
Det måste finnas utrymme för bilen men i vardagen ska det löna sig att välja att gå, cykla
eller att via kollektivtrafiken ta sig till sin destination. Det offentliga rummet ska utformas
så att tillgängligheten säkras för alla.
Sättet vi tar oss fram på är i förändring. I gaturummet blir det allt vanligare med elcyklar,
lådcyklar och elsparkcyklar. Det ställer nya krav på hur vi planerar för Helsingborg vägnät
och infrastruktur. Även elbilar blir allt vanligare och ur miljösynpunkt är det att föredra
fordon som drivs med fossilfri energi. Vi kommer därför verka för att vi bygger ut
möjligheterna till att ladda sin elcykel och elbil i Helsingborg.
Helsingborg är ett logistiknav och flera transporter passerar på daglig basis genom, till
och från Helsingborg. Här kan staden visa att det finns en anledning till att vi konsekvent
blivit utsedda till bland Sveriges främsta miljökommuner och kräva att koldioxidneutrala
transporter blir norm för interna leveranser.
Nedskräpningen är en stor miljöbov som förstör livsmiljön för både människor och djur
och genererar stora samhällskostnader. Det finns inga förmildrande omständigheter för
detta destruktiva beteende och det är högt prioriterat för oss socialdemokrater att
Helsingborg blir rent och snyggt. Forskning visar att skräp föder skräp och att
nedskräpade platser uppleves som otrygga platser. Vi kommer prioritera underhållsarbete
och inrätta en ”Lätt att göra rätt-filosofi” för att få slut på nedskräpningen.
Vi socialdemokrater vill att:
•alla fordon som drivs i kommunal regi ska vara fossilfria
•klimatsäkringsarbetet i staden trappas upp
•en “Lätt att göra rätt-filosofi” för att få slut på nedskräpning inrättas
•det verkas för utvecklad kollektivtrafik med tätare turer och linjer i Helsingborg
•Helsingborg satsar på koldioxidneutrala transporter inom staden för distribuering och
samordning av leveranser
•möjligheterna till att ladda sin elbil i hela Helsingborg utökas

•Helsingborg satsar på laddstationer för cykelbatterier
•Helsingborg fortsatt satsar på biogas
•det skapas möjlighet för bilpool i Helsingborg
•bilpool med stadens bilar på kvällar/helger inrättas

Stadsutveckling

Helsingborg har alla förutsättningar för att gå i bräschen för modern stadsplanering.. Det
är fullt möjligt att bygga ett Helsingborg där generationer av helsingborgare kan leva och
växa. Samtidigt är det viktigt att Helsingborgs 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 och landsbygd.
Det är vårt mål att Helsingborg ska vara en sammanhållen stad samtidigt som
stadsdelarna och byarna får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. En
medveten och nyfiken stadsutveckling som är lyhörd för människors behov. En stad som
är varsam om sina grönområden 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 innanför
väggarna på våra bostäder och mötesplatser. Vi socialdemokrater är övertygade om att
genom rätt prioriteringar kan områden stärkas och negativa trender som otrygghet,
nedskräpning, klotter och en känsla av att inget görs vändas.
En levande och demokratisk stadskärna
Vi tror på att låta samtliga aktörer inom en stadsdel bli en del i hur stadsdelen utvecklas.
Då når vi fram till ökad attraktivitet och trygghet. Om företagare, boende, krogliv, staden
och föreningslivet krokar arm kan vi komma långt. Konceptet kallas BID och har rönt
framgångar i städer världen över, närmast i Malmö. Vi vill se att även Helsingborg
anammar dessa idéer.
Gamla sjukhuset kan bli en plats för stadens verksamheter, föreningar och kulturliv
Det har tagits beslut om att Helsingborgs lasarett ska flyttas och byggas upp på Östra
Ramlösa istället. Det öppnar upp för flera möjligheter. Vi tror att bygganden som idag
utgör Helsingborgs lasarett skulle passa som ett stadshus. Idag arbetar cirka 3000
personer på stadens förvaltningskontor. Att låta dem flytta in samtidigt som föreningsoch kulturlivet erbjuds plats i bygganden ser vi som en spännande idé att utreda.
Dags att bygga mer i byarna och orterna nära stationerna
Under en längre tid har staden förtätas och skapat flera nya bostäder och arbetsplatser.
Nu har vi kommit till en gräns vad centrala Helsingborg tål att förtätas. Vi behöver hitta
fler ingångar i hur vi planerar och bygger vår stad och genom att satsa på att utveckla
våra byar och stationsnära orter för vi Helsingborg mot en hållbar framtid. Östra Ramlösa
är också ett område som vi gärna ser utvecklas till en ny stadsdel.

Nya möjligheter när containerhamnen flyttar söderut
Helsingborgs containerhamn kommer att flytta söderut och beräknas vara på sin nya plats
år 2028. Det öppnar upp för möjligheter att bygga bostäder och verksamheter och det
öppnar upp för en bättre infrastruktur som binder ihop Helsingborg.
Förverkligandet av Södertunneln har stor betydelse för stadsutvecklingen och ska
samordnas med HH för att maximera samordningsvinsterna. Projektet syftar till att
förstärka integration mellan Söder, Campus och H+.
Vi socialdemokrater vill att :
•antalet och utbudet av kolonilotter och odlingslotter under mandatperioden utökas
•Helsingborgs utveckling och expansion ska fördelas jämnt mellan byarna,
stationsorterna och staden
•siktlinjerna och utblickarna till och från landborgen ska fredas när vi bygger ut
Helsingborg
•invånardialogen utvecklas och att invånarnas perspektiv är med när framtidens stad
utformas
•barnperspektivet är vägledande för all stadsutveckling
•antalet WIFI-punkter i Helsingborg utökas och att fritt WIFI i stadens verksamheter
säkerställs
•medborgarbudget införs
•Östra Ramlösa ska utvecklas till en vacker, modern och klimat- och miljöpositiv
stadsdel
•det skapas fler bilfria zoner i Helsingborg för att höja attraktiviteten
•det skapas ytor för samvaro och spontana möten i närområden i hela Helsingborg, t
ex en boulebana bredvid en lekplats
•antalet lekplatser följer den demografiska utvecklingen
•Fredriksdalsområdet ska vara centrum för kultur, idrott och natur och fredas från
bostadsexploatering
•Mejeritomten ska införlivas med Fredriksdals muséer och trädgårdar
•badplatser med lekmiljöer anläggs samt att fler lekplatser för barn och vuxna med
funktionsvariationer utvecklas
•skolvägar säkras för att barn och unga på ett tryggt sätt kan gå och cykla till skola
•och fritidsaktiviteter

Bostäder

En bostad är främst en rättighet. Att ha en hem är den mest grundläggande
förutsättningen för att jobb och skola ska fungera och hälsan infinna sig.
Helsingborgshem AB ska både stå för de flesta nyproducerade hyresrätter och leda
utvecklingen i att pressa boendekostnader. Allmännyttans villkor behöver stärkas och
styras av samhällsnytta. För att klara uppdraget att förse helsingborgarna med bostäder
behöver Helsingborgshem AB samverka med privata fastighetsbolag för att stimulera
nyproduktion och för att kunna bistå staden med sociala kontrakt. Staden i sin tur ska ha
möjlighet att i högre utsträckning villkora markanvisningar och få rätt att i detaljplanen
ange upplåtelseform som en del i att motverka segregation.
Vi vet att det finns en utbredd trångboddhet i Helsingborg och det är vårt mål att se till
att den trenden bryts en gång för alla. Det kommer bli en utmaning men det finns flera
användbara verktyg att använda, t ex investeringsstöd för hyresrätter som regeringen har
etablerat samt att ställa krav på byggherrar att de som bygger i A-läge även har
skyldighet att bygga i B- och C-läge. Vid renoveringar och ombildningar vill vi
socialdemokrater stärka hyresgästernas ställning. Förekomsten av lyxrenoveringar i syfte
att byta hyresgäster i det befintliga hyresbeståndet ska begränsas. Särskilt vill vi prioritera
satsningar för att fler unga ska kunna flytta hemifrån och få sin första bostad.
Marknadshyror leder till en ökad omfördelning från hyresgäster till fastighetsägare, med
en sämre vardagsekonomi för väldigt många människor som följd. De som har svårt att
hitta en bostad får det ännu svårare. Istället vill vi att den svenska
hyresförhandlingsmodellen stärks och utvecklas.
För oss är det viktigt att det byggs med en variation av bostadstyper och storlekar på
lägenheter och att det är möjligt att bo kvar i ett område som man tycker om och är trygg
i även om livsförutsättningarna och behoven förändras. Variation motverkar segregation
och det är ett viktigt verktyg för att bygga en sammanhållen, jämlik och hållbar stad.
Vi socialdemokrater vill att:
•det sker en genomlysning av trångboddheten
•en stark hyresrättsmarkand i Helsingborg främjas
•det byggs blandade typer av bostäder; hyresrätter, bostadsrätter och egna hem när
staden bygger nya bostadsområden
•när befintliga bostadsområden byggs ut ska det ske med en jämn fördelning mellan
hyresrätter, bostadsrätter och egna hem
•försörjningsstöd ska räknas som inkomst när personer söker lägenhet hos
Helsingborgshem AB
•konceptet för generationsbyggen i likhet med SällBo utvecklas
•staden fortsatt verkar för dubbla markanvisningar; när det byggs i A-läge ska det
byggas i B- och C-läge
•en väg in för alla som söker bostad i Helsingborg etableras
•Helsingborgshem AB ska växa i takt med procentmålet

Jobb och företagande

Att människor har ett arbete att gå till är grundläggande för oss socialdemokrater. Det ger
försörjning, självständighet och är grunden för en bra pension när det är dags för det.
Alltför många i Helsingborg står utanför arbetsmarknaden och det måste förändras. Det
krävs olika typer av insatser för att skapa en god arbetsmarknad eftersom det är många
som medverkar och måste samverka.
I det starka samhället behövs ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det är viktigt för fler jobb
och för en starkare välfärd. Med en mångfald av företag inom olika näringar och sektorer
skapas jobb för helsingborgarna och fler kan få sysselsättning i kommunen. Genom rätt
investeringar bidrar vi också i arbetet mot klimatförändringarna. Satsningar på gröna jobb
är en del av vägen framåt.
Staden ska vara ett föredöme som arbetsgivare med goda arbetsvillkor och nöjda
medarbetare. Det är genom våra medarbetare vi ger helsingborgarna den bästa
kommunala verksamheten.
Arbetsmarknad för alla
Arbetsmarknadspolitiken är i många avseenden ett statligt ansvarsområde samtidigt som
det är på det lokala och regionala planet många av lösningarna finns. Därför förespråkar vi
en offensiv lokal arbetsmarknadspolitik. 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. Helsingborg ska konkurrera med kompetens, ny teknik och
nya idéer.
Trots att Helsingborg har ett mångfacetterat näringsliv med ett brett utbud av
arbetsplatser, är arbetslösheten högre än rikssnittet. Utbildningsnivån är låg och
arbetskraftsutbudet matchar inte efterfrågan. Att höja utbildningsnivån är därför ett
prioriterat område. 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 grupper. Samtidigt har många
arbetsgivare allt svårare att rekrytera. Våra riktade arbetsmarknadsinsatser ska därför
fokusera på grupper och individer med de största stödbehoven.
Det livslånga lärandet
Vuxenutbildning ska stödja det livslånga lärandet. Dess uppgift ska vara att ge människor
en andra chans i livet och möta omställning på arbetsmarknaden. Vi ska i större
utsträckning erbjuda möjligheten att i efterhand läsa in gymnasiekompetens med
bibehållet försörjningsstöd. Utbildningsplatser för att minska Helsingborgs brist på
yrkesutbildad arbetskraft ska öka. 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 ska vidareutvecklas och vi ska utveckla möjligheten att
kombinera olika skolformer och studier med förvärvsarbete. 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.
Ökad samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi skapar fler arbeten,
stärker konkurrenskraften och bidrar till en hållbar utveckling. Genom att medverka till fler
yrkes- och yrkeshögskoleutbildningar bidrar Helsingborg till att möta företagens behov
och ökar möjligheten till att fler företag väljer att förlägga sin affärsverksamhet i
Helsingborg.
Företagsutveckling och gröna jobb
Det ska vara attraktivt att driva företag i Helsingborg. Med ett starkt näringsliv och hög
grad av förvärvsarbete och sysselsättning skapar vi förutsättningar för tillväxt och
utveckling i Helsingborg. Upphandlingar ska styras så att den bidrar till
klimatomställningen och tillgodoser behovet av giftfria, fossilfria och cirkulära lösningar.
Det är så vi skapar framtidens jobb.
Inom de kreativa och kulturella näringarna, liksom inom besöksnäringen, hittar vi ofta
oerhört driftiga småföretagare och ensamföretagare som genererar ett stort värde. Dessa
är näringar som växer, särskilt spelindustrin, som med rätt stöttning kan ge flera nya
arbetstillfällen till Helsingborg och är viktiga för sysselsättningen i hela staden.
Allt fler handlar sina varor på nätet och näthandeln expanderar för varje dag. Det medför
utmaningar eftersom vi vill att Helsingborg ska ha en levande stadskärna. Framtidens
utmaningar handlar om att binda ihop Helsingborg med Nordvästra Skåne, Familjen
Helsingborg, Öresundsregionen och i förläningen norra Europa. Goda
pendlingsmöjligheter är nödvändigt. Helsingborg är ett av Sveriges mest framgångsrika
logistiknod med närhet till hamn och två stora europavägar, E4 och E6. Det gör att vi har
de bästa förutsättningarna att attrahera företag till Helsingborg.
Företag ska kunna blomstra i Helsingborg och bidra till stadens, byarnas och
landsbygdens utveckling. En satsning på socialt hållbara upphandlingar påskyndar vägen
mot ett jämlikt och jämställt samhälle med goda arbetsvillkor. Fokus är på det lokala och
nära näringslivet och vi vill arbeta för att underlätta deras förmåga att växa och lämna
anbud på stadens tjänster. Ett gott företagsklimat ger ringar på vattnet och främjar nya
företag och att företagen som är etablerade, växer och får möjlighet att anställa fler. Det
är så vi skapar fler jobb i Helsingborg.

Vi socialdemokrater vill att:
•matchningen på arbetsmarknaden förbättras så att fler kommer i arbete
•det underlättas för småföretag och mikroföretag att kunna delta vid stadens
offentliga upphandlingar
•fler vuxenutbildningar inrättas och tillgängliggörs
•sommarpraktik tillgängliggörs för alla gymnasieungdomar
•socialt hållbara upphandlingar eftersträvas
•det satsas på de kulturella och kreativa näringarna
•samverkan mellan staden, Campus Helsingborg och den lokala tech-industrin stärks
•en lokal handel och etableringsstrategi utvecklas
•vår roll som Sveriges ledande klimatsmarta logistiknav förstärks och utvecklas
•staden ska utveckla samarbetet med Campus och andra universitet och högskolor för
att nå målet 10 000 studenter
•arbetet med en HH-förbindelse intensifieras
•trafikproblemen på väg 111 mellan Maria park och Berga rondellen blir lösta
•staden verkar för att det blir möjligt att utbilda sig till förskolelärare och
sjuksköterskor i Helsingborg
•staden identifierar industrimark att avsätta för företag som vill etablera sig i
Helsingborg
Vår roll som arbetsgivare
Staden ska vara ett föredöme som arbetsgivare med goda arbetsvillkor och nöjda
medarbetare. Vi har många tusen medarbetare i staden, inte minst inom välfärden och
genom att vara en god arbetsgivare skapar vi förutsättningar för att skola, äldreomsorg
och alla andra viktiga verksamheter är i ständig förbättring.
Vi vet att personalens insatser utgör själva kvaliteten i välfärden. Schyssta arbetsvillkor och
en god arbetsmiljö för våra medarbetare är därför direkt avgörande för att behålla
medarbetare och rekrytera nya. Arbetsbördan inom välfärdsyrkena i Helsingborg är
konstaterat hög. Det behövs mer personal med adekvata och tillräckliga kunskaper för att
klara uppdraget. Vi vill minska arbetsbördan för pedagogerna som arbetar i förskola och
skola. Våra pedagoger ska arbeta med det de är bäst på, att undervisa eleverna. För att
det ska vara möjligt behöver vi investera i elevhälsan och fler vuxna i skolan.
Personal inom äldreomsorgen ska ges möjlighet till vidareutbildning på betald arbetstid.
Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden och Helsingborg ska vara ett föredöme
som arbetsgivare. Därför ska heltid vara en rättighet för alla anställda i staden.
Tillsammans med de fackliga organisationerna ska staden arbeta med att förändra
organisationen, arbetstider och sysselsättningsgrader. Vi vill även fortsättningsvis ställa
krav på heltid vid upphandlingar så att rätten till heltid kan gälla i all skattefinansierad
verksamhet. Att ersätta ofrivilliga deltidsanställningar med delade turer eller andra
åtgärder som försämrar arbetsvillkoren är ingen lösning. Idag finns det många
medarbetare som inte orkar jobba heltid på grund av brister i arbetsmiljön. För oss
socialdemokrater är en god arbetsmiljö en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. För att

utveckla verksamheten på bästa sätt behöver vi kunna tillvarata personalens engagemang
och kompetens.

Vi socialdemokrater vill att:
•alla jobb, även upphandlade verksamheter ska vara schyssta anställningar inom
kommunalt finansierad verksamheter
•anställda i staden ska ges möjlighet för friskvård under arbetstid
•samtlig personal erbjuds kompetensutveckling och handledning
•inga delade turer ska förekomma i staden
•meddelarskyddet ska värnas och tystnadskulturen motverkas
•konceptet 80-90-100 utvecklas
•Helsingborgs anställda ska spegla Helsingborgs befolkning
•principen om lika lön för lika arbete ska gälla
•anställda i Helsingborg stad ska ha tillgång till relevanta yrkeskläder

