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L E D A R E

Den 8 september samlades helsingborgsmoderaterna för att 
inleda sin resa mot en historisk fjärde valseger. Jag vill än en gång 
tacka allihopa som deltog i val-kickoffen. Trots ett tufft läge 
nationellt har vi haft en god stämning och framåtanda lokalt här i 
Helsingborg, nu gäller det att vi tar vara på det och arbetar framåt. 
Vi har redan kommit en lång bit på vägen, vi är väl förberedda på 
en intensiv och spännande valrörelse. Nu pågår arbetet med att 
sammanställa vårt lokala handlingsprogram som kommer tala om 
vad vi vill åstadkomma nästa mandatperiod. 
 Nationellt börjar det märkas att vi nu börjar få luft under 
vingarna igen. I de senaste mätningarna har vi börjat locka tillbaka 
vissa väljare som vi tappat och hela partiet verkar få en behövlig 
nystart i och med valet av ny partiledare i form av Ulf Kristersson. 
Både moderaterna i Helsingborg och Skåne nominerade honom, 
och jag personligen är övertygad om att han har det som krävs för 
att lyfta Moderaterna till nya höjder. 
 Inom kort är det även dags för arbetsstämma med partiet, där vi 
skall diskutera och besluta om vår nya politik. Det har bedrivits 
ett gediget politikutvecklingsarbete, där Peter Danielsson lett 
arbetsgruppen för ny välfärdspolitik som lägger fram förslag till 
stämman. Med ny partiledare och med ny politik för att möta 
Sveriges utmaningar kommer vi stå väl rustade inför valrörelsen 
för att vinna väljarnas förtroende. Arbetsgruppen som Peter lett 
kommer vara extra aktuell med tanke på att sjukvården seglat 
upp som en av de hetaste frågorna inför valet. Särskilt angeläget 
är det här i Helsingborg, där vi har en ohållbar situation på vårt 
sjukhus och det rödgröna styret står passivt, där vi behöver få till 
ett maktskifte i Region Skåne. 
 Tiden för diskussion av spel och teori är över, nu kan vi äntligen 
fokusera på att diskutera politik och idéer för framtiden, nu kör vi 
ända in i kaklet för valvinst 2018!

Anna Jähnke, ordförande Helsingborgsmoderaterna
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Helsingborg lyfter i svenskt Näringslivs 
ranking av företagsklimatet
Den 26 september presenterade svenskt Näringsliv sin rapport 
om det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. 
Rapporten baseras på dels enkäter gjorda bland företagarna och 
dels på statistik från bland annat SCB. För Helsingborgs del är 
rapporten en glädjande läsning, staden klättrar från plats 44 till 
plats 13, en förbättring med 31 placeringar! Det betyder också att 
Helsingborg är överlägset bäst av alla svenska städer med mer än 
100 000 invånare. Det är en viktig utveckling för Helsingborg. Ett 
bra företagsklimat är en förutsättning för att fler företag ska starta 
och växa här och därmed också för att nya välbehövliga jobb ska 
skapas. Nu fortsätter vårt arbete för att förbättra företagsklimatet 
ytterligare!

M E D I E B R U S
Helsingborgmoderaternas ordförande Anna Jähnke och 
kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson skriver 
tillsammans med företrädare för de andra allianspartierna 
om att alliansen gemensamt söker helsingborgarnas 
förtroende att leda staden nästa mandatperiod. HD 2017-
09-09
”Den positiva utvecklingen och alla utmärkelserna innebär 
inte att vi kan luta oss tillbaka. Vi måste ständigt sträva efter 
att bli bättre, det vi gör bra idag kan vi göra ännu bättre i 
framtiden.”

Anna Jähnke om Helsingborgsmoderaternas nominering av 
Ulf Kristersson till partiledare. SVT 2017-09-10
”Ulf har gjort ett bra jobb som ekonomisk-politisk 
talesperson. Han är saklig, har bred erfarenhet från olika 
politiska nivåer och innehar de kommunikativa egenskaper 
som behövs för att kunna förmedla moderaternas politik 
såväl externt som internt.”

Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson och 
arbetsmarknadsnämndens ordförande Anna Jähnke skriver 
om målet att halvera ungdomsarbetslösheten i Helsingborg 
till 2020. Kvällsposten 2017-09-16
”För att vår dansk-svenska region ska nå sin fulla 
tillväxtpotential inom de områden som arbetsgruppen vill 
fortsätta utreda, krävs en fast förbindelse mellan Helsingborg 
och Helsingör.”

Jonas Jacobson Gjörtler om avsaknaden av reformer för 
starkare konkurrenskraft för de gröna näringarna i 
regeringens budget. Jordbruksaktuellt 2017-09-20
”Det är problematiskt att man inte tar ett grepp om det 
viktigaste för de gröna näringarna, att stärka 
konkurrenskraften. Inte minst kopplat till livsmedelsstrategin. 
De skarpa förslag som behövs saknas helt. Vi behöver 
sänkta kostnader, minskat regelkrångel och få bort särkrav, 
det är de tre huvudproblemen för näringen och särskilt 
livsmedelsproduktionen.”

Ulrika Heindorff och Anna Jähnke svarar hälso- och 
sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud (S) 
och Margareta Dovsjö (S) om det rödgröna styrets i Regions 
Skånes korståg mot privata utförare inom vården. 
Kvällsposten 2017-09-26
”Debatten måste handla om hur vi bäst nyttjar de medel vi 
har, så att resultatet blir bästa möjliga för varje patient. 
Kravställandet ska vara lika oavsett om det är i egen regi 
eller privat.”

Debattsvar av Kristian Anderson med anledning av att  
Museum of failure ska ställas ut på Dunkers kulturhus. 
Helsingborgs Dagblad 2017-07-02
Helsingborgs framgång bygger på att alla förvaltningar och 
verksamheter kan föra en öppen dialog och samarbeta. Det 
duger inte att bara se till sin egen verksamhet. För att vi ska 
nå framgång är det stadsgemensamma samarbetet en 
förutsättning.

R A P P O R T

Jobbpaket för fler Helsingborgare i arbete
Moderaterna har drivit igenom ett jobbpaket som antogs i bred 
enighet av kommunfullmäktige den 26 september, alla partier 
utom SD röstade för det. Paketet innehåller ett ambitiöst 
mål om att halvera ungdomsarbetslösheten till år 2020 i 
Helsingborg. Praktikplatser vid stadens evenemang, få in fler i 
yrkesutbildningar samt möjliggöra och uppmuntra fler unga att 
starta företag är några av de insatser som kommer att genomföras 
för att nå detta mål. 

Helsingborg
I årets ranking av Sveriges bästa skolkommun som Lärarförbundet 
presenterar varje år, gör Helsingborg ett fantastiskt lyft. Från 
förra årets placering på plats 150 klättrar staden till plats 50, 
en förbättring med 80 placeringar. Det är glädjande att stadens 
resultat förbättras så kraftigt, det är ett kvitto på att vi är på rätt 
väg. Men vi är inte nöjda förrän alla elever klarar skolan. 

Instagram
Helsingborgsmoderaterna har startat ett instagramkonto, som 
heter @helsingborgsmoderaterna. Där kan du följa helsingborgs-
moderaterna ”bakom kulisserna” och se material som du inte kan 
se någon annanstans. Kontot uppdateras flera gånger i veckan. 
Följ kontot nu ifall du inte redan gör det!

Maila gärna texter på kommande

eller dokumenterade aktiviteter

tillsammans med bra digitala bilder

alexander.svensson@moderaterna.se



T R Y G G H E T

En av de kanske viktigaste utmaningarna för ökad trygghet är att 
få en välfungerande polismyndighet. I Sverige är polisen en statlig, 
numera samlad nationell myndighet. I hela landet sker det 
ständiga avhopp från polisen, erfarna poliser flyr yrket och det 
saknas förtroende för rikspolischef Dan Eliasson. Kampen 
hårdnar om de allt färre polisiära resurserna. Krisen inom svensk 
polis är mycket allvarlig.  
 Nationellt föreslår Moderaterna i sin budget en trygghets-
satsning på 12 miljarder kronor över tre år, vilket är den största 
trygghetssatsningen på 20 år i Sverige. Av dessa är 7,3 miljarder 
avsatta för fler poliser och civilanställda och 2 miljarder för högre 
polislöner. Det är upp till arbetsmarknadens parter att sätta 

lönerna, men för en enskild polis kan denna satsning innebära 
3000 kr i högre lön varje månad. Vidare så föreslås 400 miljoner kr 
till att modernisera polisens utrustning, särskilt prioriterat är 
utrustning till poliser i yttre tjänst.  Detta är ett tydligt men 
viktigt steg i att uppvärdera polisyrket och ge bättre förutsättningar 
för svensk polis. Här kan vi se likheter med till exempel den 
tidigare så välbehövda uppvärderingen av läraryrket. 
 I förslaget finns även satsningar för att stärka övriga delar i 
rättskedjan. Tullverket, Kriminalvården, Sveriges domstolar och 
Åklagarmyndigheten föreslås mer resurser för att upprätthålla lag 
och ordning och stärka förtroendet rättsväsendet. 

I början av året kom polisens lokala trygghetsmätning, som 
visade att helsingborgarna känner sig allt otryggare, särskilt i 
anslutning till idrottsevenemang. I en tid när staden växer kraftigt 
är det viktigt att Helsingborg ska upplevas som en trygg och säker 
stad för att fortsättningsvis vara en attraktiv stad att flytta till. 
Vad görs då lokalt för att öka tryggheten? Utöver det arbete som 
bedrivs för att förbättra svensk polis förutsättningar. Till att börja 
med så krävs det samarbete mellan flera aktörer, här kan nämnas 
staden, polisen, näringsidkare, fastighetsägare och inte minst 
helsingborgarna själva. Mellan staden och polisen sker det en 
ständig dialog och man håller på att arbeta fram en ny 
samverkansöverenskommelse, med konkreta och mätbara mål 
och åtgärder, för att kunna utvärdera effekten av de gemensamma 
åtgärder som sätts in. Detta är också en viktig strategi för att ge 
kontinuitet och långsiktighet i den lokala strategin för att göra det 
jobbigt för de kriminella krafterna i Helsingborg. 
 I staden är det beredningen för tryggare Helsingborg som har 
det övergripande och sammanhållande ansvaret för 
trygghetsarbetet, men alla kommunala verksamheter måste 
engagera sig i trygghetsfrågorna.  Beredningen leds av vårt 
kommunalråd Christian Orsing. 
 Tryggheten kommer att vara en viktig fråga även lokalt i 
valrörelsen. Därför är det viktig att vi i helsingborgsmoderaterna 
har svar på hur vi arbetar med trygghetsfrågorna och hur den 
faktiska situationen ser ut. Så att vi kan ge rättvisande svar i 
trygghetsfrågan utan att bidra till svartmålning eller ökad 
otrygghet i ett allt hårdare debattklimat. 
 I denna artikel sammanställer Christian Orsing därför aktuella 
exempel inom det lokala trygghetsarbetet. Så du som medlem ska 
kunna läsa om en del av alla de åtgärder och insatser som görs från 
stadens sida för ett tryggare Helsingborg. Och för att det ska vara 
svårt att vara kriminell i Helsingborg 

Trygghetsdialoger 
Grunden är att lyssna på helsingborgarna i olika stadsdelar, var 
och varför känner man otrygghet. Detta analyseras sedan och 
därefter sätts relevant insats in. 
 Under september månad genomfördes åtta trygghetsdialoger i 
olika stadsdelar i Helsingborg. Tillsammans med representanter 
från polis och olika kommunala förvaltningar och samarbets-
partners får invånarna i stadsdelen själva under vandringar peka 
ut och beskriva de platser de upplever som otrygga. Tänkbara 
åtgärder som kan genomföras till följd av detta är till exempel 

beskärning av buskage för bättre sikt och bättre belysning. Eller 
ökad närvaro av olika medarbetare inom trygghetsområdet eller 
frivilliga krafter.
 Ifall man inte har haft möjlighet att delta, eller det inte skett en 
trygghetsdialog i ens område ännu, så finns det även möjlighet för 
alla helsingborgare att bidra genom att markera en plats som 
otrygg på stadens hemsida. 

Fler poliser till Helsingborg
För Helsingborgs del har poliser återkommande varit nerskickade 
till Malmö för att bemanna gränskontroller och understödja den 
hårt ansträngda polisen där. Men Helsingborgs poliser behöver 
vara i Helsingborg, och lokalpolisområdet behöver bättre 
förutsättningar för att kunna utföra sitt uppdrag. I egenskap av 
ordförande för Familjen Helsingborg har Peter Danielsson varit 
kontakt med regionpolischefen Carina Persson om behovet av fler 
polisiära resurser till nordvästra Skåne.

Purple flag
Helsingborg är en stor besöksstad som med ett rikt krog- och 
restaurangliv. Oavsett om man besöker en restaurang, krog eller 
nattklubb ska man känna sig trygg när man rör sig i Helsingborg, 
därför pågår ett arbete med Purple flag. Purple flag är en 
internationell certifiering, som innebär att stadskärnan är trygg, 
tillgänglig och har ett brett utbud, även under dygnets senare 
timmar. I Helsingborg pågår arbete mellan staden och berörda 

parter med att få Mariatorget med tillhörande gator certifierad 
med Purple flag. Från stadens sida görs bland annat åtgärder för 
bättre och tryggare belysning, tydligare skyltning och farthinder. 
Även Knutpunkten och Järnvägsgatan ingår i detta arbete.

Trygghetskameror
Vi moderater har länge drivit på i frågan om en mer tillåtande 
lagstiftning för att kunna utnyttja kameror som ett 
trygghetshöjande verktyg på brottsutsatta platser. Här har 
Helsingborg länge varit i framkant. Men nu tar vi nästa steg och 
kopplar upp kameror direkt till polisen.
Detta för att kunna öka känslan av trygghet och underlätta och 
påskynda polisens utredningsarbete, i dagsläget finns det 
trygghetskameror på tre platser i Helsingborg. Det är det krogtäta 
området vid korsningen Bruksgatan/Södra kyrkogatan nära 
Mariatorget med sju kameror samt Stadsparken och Olympia.. 
Näst på tur står kameror på Söder, Knutpunkten och Slottshagen. 
Detta är ett resultat av politiska beslut där vi sedan tidigare avsatt 
kommunala medel för utveckling av kamerakoncept och att 
polisen nu har en nationell strategi för att ta emot bildöverföring 
från städer. 

Mobila teamet
Det mobila teamet består utav sex socialarbetare som bedriver 
förebyggande och uppsökande verksamhet, riktad mot unga även 
kvälls och nattetid. Syftet med teamet är att genom tidiga insatser 
stötta och hjälpa unga från att inte hamna i kriminalitet och öka 
tryggheten. Teamet är stationerat på Knutpunkten, men rör sig 
ute i staden. Teamet driver även projektet Människan bakom 
uniformen, ett projekt där ungdomar får träffa anställda inom 
polis, brandförsvar, fritidspersonal, socialtjänst och sjukvården. 
Syftet med projektet är att sprida kunskap och förståelse för dessa 
yrken och att de som utför det också är människor. Mobila teamet 
är också en viktig del i att bygga relationer ute i stadsdelar samt 
leverera snabba åtgärder vid händelser med ungdomar. Till 
exempel genomför man så kallade orossamtal med unga och 
föräldrar i direkt anslutning till händelser.

Zonen
Zonen är en mötesplats som drivs av Fritid Helsingborg. Syftet är 
att erbjuda en trygg drog- och alkoholfri mötesplats för unga i 
åldern 13-19 år och erbjuda dessa aktiviteter istället för att riskera 
att hamna olika kriminella nätverk. Ungdomarna erbjuds olika 
idrottsaktiviteter på lördagskvällarna och riktar sig till alla.
Trygghetsvärd 
Skolans viktigaste uppgift är att förmedla kunskap. För att lyckas 
med detta krävs det en trygg och lugn studiemiljö. Som ett svar på 
de händelser som inträffat på vissa av stadens skolor sker nu ett 
pilotprojekt med trygghetsvärdar. Syftet med projektet är att öka 
vuxennärvaron i stadens skolor för att öka tryggheten.

Knutpunkten 
Knutpunkten är en av de mest besökta platserna i Helsingborg 
och det är ofta den första synen man som besökare möts av. Många 

upplever Knutpunkten som en otrygg plats, särskild nattetid. För 
att kunna höja tryggheten på Knutpunkten  samverkar nu  flera 
parter. Wihlborgs den regionalt förankrade fastighetsägaren som 
numera  äger fastigheten, Trafikverket som ansvarar för 
spåranläggningen under jord och staden marken utanför. Inom 
kort kommer etapp 2 av Knutpunktens ombyggnation att påbörjas 
och trygghetskameror planeras som en del i ett tryggare 
Knutpunkten,. Det pågår även ett arbete med stationsvärdar, vars 
syfte är att erbjuda ökad service till besökare och resenärer på 
Knutpunkten. 

Helsingborgs IF
Att gå på fotbollsmatch ska vara en kul, härlig och trygg 
upplevelse. Tyvärr har verkligheten varit en annan de senaste 
åren, där HIF:s matcher snarare associerats till våld och stök. Vi 
minns alla den fruktansvärda händelsen när en Djurgårdssupporter 
miste livet 2014. Staden, polisen och HIF har en ständig dialog 
och HIF arbetar för att få en sundare supporterkultur.

Samordning av frivilligkrafter
Volontärcenter är namnet på stadens frivilligverksamhet. I den 
beslutade budgeten för Helsingborg stad 2018 finns det ett 
uppdrag om att växla upp och utveckla volontärscenters arbete 
och samordning av frivilligkrafterna inom trygghetsområdet. 
Till exempel genom Nattvandringsverksamhet.

Stadsdelsprojekt
I ett antal olika utsatta stadsdelar genomförs projekt med syfte att 
långsiktigt lyfta dessa, samt öka tryggheten. På Drottninghög 
genomförs DrottningH och på Planteringen genomförs PlanEra 
PlantÄra. Båda projekten innebär åtgärder i stadsmiljön för en 
tryggare och säkrare boendemiljö, men också insatser som syftar 
till att minska utanförskapet. Även Fredriksdal har numera ett 
särskilt områdesprojekt.

Ökad närvaro i utsatta områden
Polisen har gjort en kartläggning över olika stadsdelar och har 
lokalt i Helsingborg lyft fram Söder och Planteringen som 
stadsdelar som man avser prioritera riktad verksamhet mot. Detta 
kommer givetvis ske i samverkan med staden.

Stadsövergripande uppdrag om trygghet
Trygghetsfrågan är inte bara en fråga för enheten för Trygghet 
och säkerhet på stadsledningensförvaltningen, utan en fråga som 
alla förvaltningar och bolag i Helsingborg stad bör arbeta med. 
Därför har kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson gett 
stadsdirektören i uppdrag samordna och kraftsamla hela stadens 
resurser för att öka tryggheten i staden. Naturligtvis i nära 
samarbete med den lokala polisen och andra berörda myndigheter.

TRYGGHETEN har seglat upp till att bli
  en av de största frågorna i den politiska debatten. 

DEL 2 – LOKALA INSATSER

DEL 1 – NATIONELLT



VA L - K I C K O F F

Valkick-off den 8/9
Den 8 september samlades cirka 90 moderater på Rya krog för att 
sparka igång Helsingborgsmoderaternas valrörelse. Hela partiet 
var väl representerat, från MUF till MSH.  
 Klockan 17:00 startade kickoffen, som inleddes av Anna Jähnke 
som presenterade valplanen i stora drag som kretsstyrelsen arbetat 
fram Detta inkluderade både det strategiska tänk kring vilka 
målgrupper och områden som ska prioriteras samt 
kommunikationskanaler. Peter Danielsson talade om partiets 
berättelse över Helsingborg, var staden är nu och vart den ska på 
väg. Avslutningsvis tog Christian Orsing upp vikten av att vi nu 
samlas enat utåt mot helsingborgarna med gemensamt mål och 
sikte på att vinna så många av helsingborgarnas förtroende som 
möjligt. 
 Detta följdes av mingel, för att därefter övergå till middag. 
Middagen var en härlig trerätters som blev väldigt uppskattad. 
Toastmastrarna Eleonora Johansson och Richard Lundberg ledde 
med professionell och säker hand gästerna genom middagen med 
fantastisk stämning, många skratt, spex och frågesport. Ett särskilt 
grattis till vinnarna av det fina förstapriset, vilket var ett porträtt 
av Gösta Bohman. Kvällen avslutades med kaffe ackompanjerat av 
trubaduren Dennis Persson. 
 Nu är Helsingborgmoderaternas valrörelse igång, nu kör vi 
ända in i kaklet för en historisk fjärde valseger!

Helsingborgs stad har tillsammans med polisen tagit initiativ till 
ett samarbete mellan staden, polisen och berörda myndigheter i 
syfte att komma till bukt med den organiserade brottligheten. Ex-
empel på de aktörer som samverkar är tull, skattemyndighet, För-
säkringskassan, och olika kommunala funktioner såsom miljö, 
räddningstjänst och sociala myndigheter. Christian Orsing (M) 
är ordförande i beredningen för ett tryggare Helsingborg som ar-
betar med frågan för stadens räkning.

Hur arbetar ni för att motverka organiserad brottslighet?
– Det centrala i det krafttag vi nu tar är samverkan mellan alla 
berörda aktörer. De kriminella nätverken agerar naturligtvis inte 
inom vissa kommungränser eller myndigheter och då kan inte hel
ler det förebyggande och motverkande arbetet ske i stuprör. Byrå
kratisk gränsdragning får inte bli ett hinder för att kriminella ska 
ställas inför rätta.  
 
Varför är det viktigt?
– För att nå full effekt måste man komma åt kärnan av proble
met. Då räcker det inte att enskilda brottslingar åker dit, utan det 
behövs ett bredare grepp. När vi samverkar på det sätt vi nu gör 
mellan alla aktörer är det möjlig att få en helhetsbild och därmed 
både upptäcka den organiserade brottsligheten i god tid och täppa 
igen de hål som annars kan uppstå i systemet. 
 
Vad förväntar du dig för resultat?
– Jag förväntar mig att insatserna samlat ska bidra till att störa 
de kriminella nätverken. Vi behöver slå ut de verksamheter som 
idag agerar täckmantel för kriminaliteten genom pengatvätt och 
liknande. I samverkan med myndigheter och polis säkerställer vi 
nu även via operativa insatser med bred uppslutning att det är 
riktigt jobbigt att vara kriminell i Helsingborg.

T R Y G G H E T

Helsingborg tar krafttag
 MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET

Furutorpsparken är en plats som polisen har ökat sin närvaro.

DEL 3 – INTERVJU MED CHRISTIAN ORSING ANGÅENDE ARBETET MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET



I N B L I C K

M S H
Skåneseniorernas höstmöte
Den 23 oktober (en måndag!) kommer 
Moderata Seniorer i Skåne ha sitt höst-
möte i Sjöbo. Ett fylligt och intressant 
program håller på att utarbetas. Reservera 
dagen nu! Vårmötet, kan vi avslöja redan 
nu, kommer att äga rum i Helsingborg!

3 lyckade sommarkampanjer: 
Åtskilliga MSH:are bröt sin semester och 
ställde upp på 3 kampanjer. STORT TACK 
till alla som deltog med gott humör och bi-
drog med positiva och trevliga samtal!

Antikmässan
Den 26 och 27 juli kampanjade vi som flera 
gånger tidigare utanför Arenan i samband 
med Antikmässan. Många diskussioner 
blev det särskilt angående pensionärsskat-
ten, åldersdiskriminering och migration/
integration. Duktiga kampanjare var: 
Gertrud Ekenberg, Gunilla Beckman, 
Margareta Pålsson, Lars Engert, Marja 
Mattsson, Kristina Filipsson Jonsson, 
Carl Mattsson, Lena Bjerne, Samuel Lilja, 
Git Mellgren, Carl-Johan Carlborg samt 
vår hederssenior Feliz Kino. 

Hx-kampanjen ”Natten är din”. 
Nationellt påbjöds en kampanj om 
”Trygghet för alla” just i augusti. Många 
övergrepp har i sommar inträffat på festi-
valer och andra offentliga festtillfällen och 
Moderaterna passade på att kampanja för 
fler poliser, fler övervakningskameror och 
strängare straff för sexualförbrytare. Även 
Helsingborgsmoderaterna hakade på och 
gjorde en videofilm med fem kvinnliga 
Helsingborgsmoderater i skiftande åldrar. 
Vill du se den – gå in Facebook Helsing-
borgsmoderaterna/videos. 
 Den 5 augusti under Hx genomfördes 
en kampanj ute på Söder. Moderata kvin-
nor i alla åldrar drog fram som ett blått 
tåg i trängseln på Södergatan och fram till 
Furutorpsparken. Extra roligt att vi var så 
många MSH:are, som ställde upp! Nämli-
gen: , Gunbritt Lagerlöf,  Kristina Filips-
son Jonsson, Margareta Hovbrandt, Beth 
Holmqvist Lundstedt, Gertrud Eken-
berg, Kristina Pålsson och Lena Bjerne. 
De yngre kampanjarna var Ellinor Kino, 
Ann-Charlott Hammar Johnsson, Nini 
Hansen, Moana Widell, Marie-Louise 
Siwaton, Feliz Kino, Leen Lazim och Si-
mona Singheimer med kampanjens yngste 
deltagare lille Viggo, ende killen i vår kam-
panj, som dock sov sig igenom hela mar-
schen. 

Lena Bjerne ordförande MSH

Arbetsstämma

Lördagen 9 september trotsade ett trettiotal moderater regnet och gick i Helsingborg 
pride för allas rätt att få älska vem man vill. I år var det första gången Helsingborg hade 
en Pridefestival, som varade 8–10 september Förutom medlemmar från Helsingborg och 
MUF var även moderater från de kringliggande kommunerna och Öppna Moderater 
Skåne representerade i tåget. Trots det dåliga vädret hindrade det inte den goda 
stämningen som rådde i tåget, något som bland annat SVT förevigade i sin sändning av 
Sydnytt. Tåget började i stadsparken och gick sedan via Södra och Norra storgatan till 
S:t Jörgens plats för att sedan avslutas vid Henry Dunkers plats mellan Konserthuset och 
stadsteatern.
 Det ska även tilläggas att en socialdemokrat kom fram efteråt och berömde moderaternas 
energi och glädje i tåget. Nästa år hoppas vi på bättre väder och att ännu fler är med i tåget 
och går för allas rätt att få älska vem man vill!

Bygg ut E6:an till sex filer!
På regionfullmäktiges sammanträden den 19 september diskute-
rades frågan om utbyggnad av E6:an flitigt. Moderaterna i Region 
Skåne hade skickat in en motion om att regionen verkar för att 
bygga ut E6:an och E22 mellan Malmö och Lund till sex filer. Si-
tuationen på E6:an är idag ohållbar och mellan januari-september 
2017 så har det inrapporterats 115 olyckor på vägen i Skåne till 
Transportstyrelsen. För alla som behöver bilen för att få vardags-
pusslet att gå ihop; pendla till jobbet och kunna hämta och lämna 
på dagis, så behöver E6:an byggas ut för att bli säkrare. Det är även 
viktigt sett till den omfattande godstrafik som sker på motorvä-
gen, framför ur Helsingborgs synvinkel som nav för pendling och 
godstrafik. Motionen återremitterades efter lång diskussion och 
fortsättning följer …

Foto: Fredrik Wennerlund

Ulf Kristersson
vald till ny partiledare

Söndagen den 1 oktober på partiets extrainsatta 
stämma på Clarion Sign i Stockholm valdes Ulf 
Kristersson till ny partiordförande för Moderaterna. 
Helsingborgsmoderaterna nominerade honom den 6 
september till ny partiordförande och Moderaterna i 
Skåne gjorde det också kort efter. Den 21 september 
blev han föreslagen av en enig valberedning till att 
bli ny partiledare.  Helsingborgs Peter Danielsson 
fortsätter som förste vice partiledare och Elisabeth 
Svantesson gör detsamma som andre vice partiledare. 

Ulf har en lång och gedigen bakgrund i partiet. Han 
har varit ordförande för Moderata Ungdomsförbundet, 
ledamot i Sveriges riksdag, kommunalråd i 
Strängnäs, socialborgarråd i Stockholm och 
socialförsäkringsminister 2010–2014. Sedan 2014 är 
han partiets ekonomisk-politiska talesperson. 

Temadag om försvaret 
Söndagen den 19 november kommer det hållas en temadag om 
försvaret på Radison Blu 12:00-16:00. Talare kommer vara mo-
deraternas försvarspolitiska talesperson Hans Wallmark samt 
företrädare från Försvarsmakten. Mer information kommer att 
komma. 

Anmäl dig via evene-
manget i Kampanj- och 
eventgruppen på Face-
book eller genom att 
maila
suzana@axeheim.net

Den 12-15 oktober pågår Moderaternas arbetsstämma. Här ska partiet diskutera och anta 
den politik som vi kommer att gå till val på nästa år. Stämman har föregåtts av ett intensivt 
politikutvecklingsarbete som skett i ett antal grupper. Anna Jähnke har suttit med i grup-
pen Arbete och ansträngning ska alltid löna sig, som presenterar flera förslag för fler i ar-
bete. För Skånes del kommer bland annat frågan om slopande turordningsregler i LAS att 
drivas. Gruppen som heter En trygg gemensam välfärd med nolltolerans mot dåliga skolor 
har letts av Peter Danielsson. Gruppen har presenterat reformförslag för en bättre och mer 
tillgänglig sjukvård samt reformer för mer kunskap och bättre resultat i skolan. Vården 
kommer att bli en viktig fråga i valrörelsen, inte minst i Helsingborg där det lamslagna 
rödgröna styret i Region Skåne låtit sjukhusets situation bli allt allvarligare.

Fem prioriterade reformer ur
Moderaternas nationella hälso- och sjukvårdsagenda:

1. Korta patienternas väntetider - återinför en utvecklad kömiljard.

2. Utveckla den nära vården med patienten i centrum – primärvårdsreform.

3. Säker förlossningsvård. 

4. Stärk patientsäkerheten – koncentrera högspecialiserad vård.

5. Prioritera vårdkedjan för de mest sjuka äldre.



Team2018
Nu är det dags att kraftsamla inför valet 2018! Vi behöver vara ett 
starkt och laddat gäng som tillsammans arbetar för valvinst nästa 
höst. För visst vill vi arbeta hårt för att göra ett historiskt val i 
Helsingborg och bli återvalda en fjärde gång, åter få förtroendet 
i Region Skåne och byta ut regeringen. TEAM 2018 är för alla 
moderata medlemmar i Helsingborg som vill bidra och detta gäng 
kommer att utgöra basen för valrörelsen nästa år. Vi kommer att 
köra igång i januari 2018 och sedan kör vi ända in i kaklet till den 
9 september 2018!
 Teamet kommer träffas vid fyra tillfällen och kommer bland 
annat att lära sig mer om retorik, samtalsteknik, praktiska öv-
ningar inför dörrknackning, kampanj och valstugesamtal, mode-
rat politik på kommunal, regional och nationell nivå och sociala 
medier. Du ska bli inspirerad och lära dig massor!

TEAM 2018-träffar
• Onsdagen 24 januari kl 18-21
• Torsdagen 1 mars kl 18-21
• Onsdagen 18 april kl 18-21
• Onsdagen 30 maj kl 18-21

ANMÄLAN görs på denna länk:
http://helsingborg.moderatweb.se/form/team2018/

K A M PA N J N Y T T 

Det har varit intensivt kampanjarbete under början av hösten. Det har 
serverats kaffe på Knutpunkten och Ramlösa station vid ett antal tillfäl-
len. Kampanj har även skett i anslutning till Galen onsdag i City, Ryde-
bäcks dag och Trädgårdsfesten på Sofiero.
Under två lördagar i följd har det kampanjats på stan, där vi har varit ute 
och pratat med helsingborgarna och frågat dem vilken fråga de
tycker är den viktigaste. 
Nu laddar vi om inför den stundande höstkampanjen.
Många bra samtal och diskussioner med helsingborgarna,
och arbetet fortsätter mot en historisk fjärde valseger!

Snart är det dags för nationell höstkampanj och naturligtvis kommer Helsingborgsmodera-
terna att kampanja flitigt under denna. Här ovan finns de kampanjer som är planerade. Mer 
information kommer senare, både på hemsidan och i Kampanj- och eventgruppen på Facebook.

Höstkampanjer
Lördagskampanjer
21 oktober 
28 oktober
4 november
11 november

Kaffe på Knutpunkten 
27 oktober
3 november
10 november

Lunchkampanjer
25 oktober
1 november
8 november



Avsändare / returadress:
Moderata Samlingspartiet
Box 1045
251 10 HELSINGBORG

B

Vi vet var vi står
Nu är det mindre än ett år kvar till valet. På nationell nivå har vi 
moderater haft ett turbulent år. Även om processen fram till där vi 
står i dag har varit tung och opinionssiffrorna fortfarande är för 
låga, så upplever jag att det nu finns en stark känsla av nystart i hela 
partiet. 
 Med Ulf Kristersson har vi valt en kompetent och kommunikativ 
ny partiledare. Snart samlas vi igen till arbetsstämma för att lägga 
grunden för reformer att genomföra i regeringsställning tillsammans 
med Alliansen. Efter ett gediget arbete i fem reformgrupper har vi 
en väl genomarbetad reformagenda som tydligt svarar upp mot de 
samhällsproblem som Sverige står inför. 
 Lokalt i Helsingborg har vi moderater fortsatt stort förtroende 
och trots att många kommuner har det tufft står Helsingborg starkt. 
På senare år har vi fått många kvitton på att vi är på rätt väg, bland 
annat blev Helsingborg Sveriges IT-kommun 2015, Årets Tillväxt-
kommun 2016, Årets bästa miljökommun 2017 och är nominerade 
till Årets Kvalitetskommun 2017. Mycket går bra, men staden står 
också inför prövningar. 
 Migrationskrisen har skapat stort tryck på stora delar av det 
svenska samhället, vilket kommer att påverka Helsingborg under 
lång tid framöver. Rätt hanterat kan det stärka staden, men vi står 
inför svåra prövningar. Den stora flyktinginvandringen skapar en 
tuff utmaning för skolan, men även stadsdelars utveckling kommer 
att utmanas. När kulturer möts kommer också värderingskonflikter 
att uppstå. Det är naturligt, men det blir viktigt att våga ta diskussionen 
om vilka värderingar som vi inte kompromissar med i Sverige, 
exempelvis demokrati och jämställdhet mellan kvinnor och män. I 
Helsingborg ska vi inte tillåta att förlegade normer med hänvisning 
till kultur eller religion hindrar någon från leva sitt liv i frihet.
 En avgörande fråga blir att tillräckligt många nya jobb skapas. 
För utan jobb är integration inte möjlig. För att lyckas krävs att 
företagen kan växa och anställa så att jobben blir fler. Annars 
riskerar många människor fastna i långvarigt bidragsberoende. Och 
ett växande utanförskap påverkar oss alla. För varje krona som går 
till bidrag till någon som kan jobba är en krona som i stället kunde 
ha gått till mer undervisning i skolan, ökad trygghet och bättre 
omvårdnad för våra äldre. 
 Även om vi står inför svåra prövningar, så har vi tillsammans 
rustat staden bra. Vi är väl förberedda och vi har de bästa idéerna för 
att möta stadens utmaningar. I vårt kommunala handlingsprogram, 
som vi ska ta ställning till i vår, presenterar vi mer konkret den 
politik som vi ska gå till val på, men jag vill redan nu försöka mig på 
att i punktform slå fast några viktiga ståndpunkter. 

Kansliet
Besöksadress: Norra Strandgatan 14. Postadress: Box 1045,
251 20 Helsingborg. Webbadress: www.moderat.se/helsingborg
Telefon: 042-21 51 23. E-postadress: helsingborg@moderaterna.se
Webbadress MUF: www.helsingborg.muf.se
Kontaktuppgifter till våra politiker och föreningsaktiva finns på 
www.moderat.se/helsingborg

KALENDARIUM

PETER DANIELSSON

K R Ö N I K A

Oktober
 23 KF- grupp
 25 Kommunfullmäktige
November
 8 Utbildning Från idé till verklighet, kansliet, 18:00
 13 KF-grupp
 19 Försvarsmaktsdag med Hans Wallmark, Radison Blu, 12:00-16:00
 21 Kommunfullmäktige
 22 MSH- Hearing om framtidens äldrepolitik, Rådhuset 17:00-19:00
 24 Provval till kommun startar - provvalskatalog går ut
 25 Nomineringsstämma för region och riksdag i Malmö
December
 4 KF-grupp
 8 Provval till kommun avslutas
 12 Kommunfullmäktige 
För mer info kontakt kansliet på 042-21 51 23 eller
emelie.nyberg@moderaterna.se  KF-gruppen,18.00
på Maria församlingshem. Kommunfullmäktigemöten, 18.00
på Rådhuset. Ledamöter och ersättare börjar 17.30.

Sverige

Porto betalt

1. Vi är frihetens starkaste försvarare. Vi arbetar för att undanröja 
strukturer och hinder som begränsar människors möjligheter att 
styra sina liv och vi bidrar till att stärka individers egen kraft. 
2. Vi prioriterar ordning och reda i de offentliga finanserna och 
ställer krav på att alla är med och bidrar. Det är avgörande för att 
vi långsiktigt ska kunna finansiera skolan och vården.
3. Vi står upp för svenska värderingar, exempelvis att ansträngning 
ska löna sig, jämställdhet mellan män och kvinnor samt att alla ska 
ges en chans till en bra start i livet genom en bra skola.
4. Vi prioriterar alltid skola, vård och trygghet före generösa 
bidragssystem.
5. Vi bidrar till arbetslinjen genom att alltid verka för att arbete 
ska löna sig mer än bidrag.
6. Vi gör vårt yttersta för att skapa det bästa klimatet för företag
samma människor i Helsingborg, så att företag kan starta och växa.
7. Vi tar strid med alla som hotar tryggheten. Kriminella ska inte 
ha det lätt i Helsingborg. 
8. Vi strävar efter att Helsingborg ska växa på ett hållbart sätt 
med hänsyn till både ekonomi, miljö och social sammanhållning.
9. Vi driver på utveckling och uppmuntrar nytänkande, eftersom 
det krävs för att möta framtidens utmaningar.
10. Vi tar ansvar för Helsingborg genom att se till att det finns en 
stabil ledning som ser till att Helsingborg är en välskött stad där 
skolan, vården och omsorgen samt servicen till invånarna håller 
hög kvalitet.
 Även om svåra prövningar väntar, så finns lösningar och hopp. Vi 
har historiskt visat att vi står upp för det vi tror på, att vi vet vad vi vill 
göra och vi ser till att få det gjort. Och vi har gjort det med hjärtat på 
rätt ställe. Jag söker ditt mandat för att fortsätta utveckla Helsingborg. 
Men det är inte ett ensamjobb. Det krävs ett starkt lag. Det har vi. Vi 
har både politik och personer som kan leda staden igenom tuffa tider. 
Men ska vi lyckas vinna valet 2018 måste vi alla hjälpas åt att på bred 
front berätta om och stå upp för den politik vi tror ger Helsingborg 
de bästa möjliga förutsättningarna att utvecklas som stad. Jag är full 
av energi och tillförsikt. Hoppas att ni också är det. Nu kör vi.

Peter Danielsson (M) kommunstyrelsens ordförande


