
Budget 2023



Omvärldsförutsättningar

•Lågkonjunktur, inflation, elpriser 

•Skatteintäkter 

•Pensioner 2023 - 2024 
•Kriget i Ukraina 
•Konsekvenser av pandemin



Fyrklöverns budget
•Otillräcklig uppräkning av välfärdsnämnderna som 

riskerar att kraftigt försämra verksamheterna.  
• Finansieringen kan leda till besparingar och 

uppsägningar.  
• Innehåller i stort bara ett fåtal trygghetssatsningar. 



Helsingborg kan bättre
En budget för vår gemensamma välfärd



Helsingborg kan bättre
Helsingborg ska vara en jämlik, jämställd och klimatsmart stad, där våra nämnder och bolag samverkar 
på alla nivåer. Välfärden bygger vi tillsammans och det finns alltid plats för alla Helsingborgare. För att 
öka tryggheten arbetar staden tillsammans med Helsingborgarna, föreningarna och företagen för en 
sammanhållen stad. 

• Helsingborg ska ha en god och kvalitativ välfärd för stadens invånare 

• Helsingborg ska vara tryggt och säkert  

• Helsingborg ska ha en hög sysselsättning där fler kommer i arbete 

• Helsingborg ska vara en stad där alla är en del av den nödvändiga  

klimatomställningen och ska uppnå klimatneutralitet 2030.  

• Helsingborg ska vara en sammanhållen stad där demokrati och delaktighet tar plats. 



Våra pengar

•127 milj uppräkning mot deras budget 
• 1% av överskott ger 97 milj 
• 30 milj utdelning HSFAB



Välfärden 
Helsingborg ska ha en god och kvalitativ välfärd för stadens invånare 

•M, SD, KD och L:s budget gör kraftiga besparingar på välfärden. 
•Vi gör generella förstärkningar i välfärdsnämnderna och en extra satsning på skolan. 
 
- 69 miljoner till skolan  
  - Säkerställa en god lärmiljö som ger förutsättningar till varje elev att klara skolan  
  - Utredning för att stärka attraktiviteten inom yrkesinriktade gymnasieprogram tillsammans med  
    näringsliv och fackliga organisationer 
  - Åtgärdslista tas fram för att alla barn ska uppnå målen i grundskolan. Återrapportering senast 30 april.  
- 23 miljoner till äldreomsorgen  
  - Utred att koppla brandvarning till trygghetslarm 
  - Måltidsförsörjning i kommunal regi  
- 9 miljoner till socialtjänsten  
  - Familjecentralernas verksamhet utvecklas  
  - Prioritering av rekrytering av jour- och familjehem  
  - Akutboende för kvinnor med missbruk  
- 12 miljoner till kulturen  
  - Områdesbibliotek på Planteringen  
  - Multifunktionell mötesplats för bildning, kultur och föreningsliv i Mörarp 



Tryggheten 
Helsingborg ska vara tryggt och säkert 

•Överens med styret om deras satsningar för att stärka tryggheten.   
•De missar de förebyggande arbetet.  

- Satsning på föreningslivet                                                                                   5 mkr 
- Områdesbibliotek på Planteringen                                                                     5 mkr 
- Multifunktionell mötesplats för  bildning, kultur och föreningsliv i Mörarp        5 mkr 
- Ökade öppettider på fritidsgårdar                                                                      2 mkr 
- Skyddat boende för kvinnor med missbruk                                                        2 mkr 
- Informationskampanj mot unga vuxna kring narkotika                                       1 mkr 
- Rekrytering av jour och familjehem  
- Socialsekreterare ska arbeta på skolorna 
- Koppla trygghetslarm till brandlarm 
- Arbeta för polisstation på Söder  
- Trygghetsberedning  



Jobben  
Helsingborg ska ha en hög sysselsättning där fler kommer i arbete

• Alla ska delta i bygget av framtidens Helsingborg  
• Skapa nya utbildningsvägar möjligheter till jobb som möter framtidens arbetsmarknad och behov 
• Våra satsningar:  

- 1 av 100  

- 300 ytterligare platser till sommarpraktik samt att den ska innehålla en introduktion till 
yrkeslivet.  

- 2 guider anställs med fokus på dem som står längst från arbetsmarknaden.  

- Verka för att starta 2 nya högskoleutbildningar i Helsingborg.  
- Sjuksköterskeutbildning och Förskolelärarutbildning 

- Verka för uppstarten av en handelshögskola i Helsingborg.  

- Underlätta för små och lokala företag att delta i stadens upphandlingar.  



Klimat och miljö  
Helsingborg ska vara en stad där alla är en del av den nödvändiga  

klimatomställningen och ska uppnå klimatneutralitet 2030.  

•  Vi vill höja målet och anser det nödvändigt att staden inte bara arbetar mot att nå målet om 
klimatneutralitet utan det ska uppnås till 2030.  

• Vi anser att staden ska vara i framkant för miljö och klimatsatsningar även i egna verksamheter.  
  

• Våra satsningar:  
- Ge miljönämnden i uppdrag att utbilda och informera invånare, företagare och föreningar i 
hur man når en hållbar energikonsumtion som för klimatarbetet framåt.  
- Koldioxidneutrala transporter blir norm för leveranser inom staden.  
- Utveckla våra grönområden och anlägga ett nytt koloniområde.  

 
 



Demokrati 
Helsingborg ska vara en sammanhållen stad där demokrati och 

delaktighet tar plats. 
• Styret gör tydliga inskränkningar i demokratin med minskade nämnder, borttaget demokratiansvar ur valnämnden 

och en orättvis fördelning av investeringar i hela kommunen.  

• Våra satsningar:  
- Inrätta demokratiambassadörer                                                                            2 mkr 
- Demokratiberedning  
- Utreda om hur stadens investeringar fördelas i hela kommunen 
- Inrätta medborgarbudget  
- Områdesbibliotek på Planteringen  
- Multifunktionell mötesplats för kultur, bildning och föreningsliv i Mörarp  
- Inga utförsäljningar av våra kommunala bolag under mandatperioden 

 
 


