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Inledning 
Helsingborg har styrts av moderatledda koalitioner under tolv år med mycket goda resultat. 
Ekonomin är god, arbetslösheten sjunker, antalet hushåll med försörjningsstöd minskar, 
nyföretagandet ökar, bostadsbyggandet ligger på rekordnivåer och skolresultaten är goda. 
Under moderat ledning har staden dessutom fått flera externa kvitton på att utvecklingen går 
på rätt håll. Bara under innevarande mandatperiod har Helsingborg tilldelats bland annat 
Sveriges IT-kommun 2015, Årets tillväxtkommun 2016, Miljöbästa kommun 2017, Årets 
nybyggarkommun 2017 och Årets Kvalitetskommun 2017. Sammantaget går det väldigt bra 
för Helsingborg, men det saknas inte utmaningar. 
  
Mätningar visar att allt fler helsingborgare känner sig otrygga, inte minst unga tjejer. Att det 
är så, kan vi givetvis inte acceptera. I Helsingborg ska alla, oavsett kön och ålder, känna sig 
trygga i staden under dygnets alla timmar.  
 
Helsingborg växer i ett högt tempo. Det ställer inte minst höga krav på att jobben behöver bli 
fler. För att tillväxten ska vara hållbar måste antalet jobb växa i takt med antalet 
helsingborgare. Så har utvecklingen sett ut hittills, men vi är oroliga för framtiden. Om vi 
misslyckas med att skapa förutsättningar för företag att etablera sig och växa här så att fler 
jobb skapas, riskerar många människor att hamna utanför samhället och fastna i långvarigt 
utanförskap. Det är också avgörande att alla som kan arbeta gör det. I Helsingborg ska det 
alltid löna sig mer att jobba än att gå på bidrag. Den som är arbetsför och försörjer sig på 
bidrag förväntas anstränga sig för att med egen kraft komma i arbete och försörja sig själv. 
När fler helsingborgare arbetar är vi fler som är med och bidrar till vår gemensamma välfärd, 
och de skattepengar som idag går till bidrag kan istället användas för att utveckla skolan, 
vården och omsorgen. Därför är insatser som får fler helsingborgare i arbete inte bara viktiga 
för människors möjlighet till frihet och egen försörjning, utan även en av de viktigaste 
insatserna för att säkerställa fortsatt hög kvalitet i välfärden. 
  
Vi moderater är tydligt framtids- och utvecklingsinriktade även inom de områden där 
Helsingborg redan idag ligger i framkant. Det vi gör bra idag, kan vi göra ännu bättre i 
framtiden. Helsingborg är staden för dig som vill något. En trygg, snygg och ren stad där nya 
idéer blir verklighet och människor lever med hög livskvalitet. 
  
Vår tydliga signal till helsingborgarna är att vi är stolta, men inte nöjda. Vi har gjort mycket 
men vi vill mer och vi kan mer. Det finns de som försöker påstå att vi är trötta och saknar nya 
idéer för att utveckla Helsingborg, de kunde inte ha mer fel. Moderaterna är det parti som 
har de bästa idéerna för att fortsätta utveckla Helsingborg. I detta handlingsprogram kan du 
läsa mer om dessa idéer.   
      
Vill du ha mer information, bli medlem eller engagera dig i Nya Moderaterna är du 
välkommen att kontakta oss. 
 
Moderaterna i Helsingborg, Box 1045, 251 10 Helsingborg.  
Telefon: 042-215 123 
Mail: helsingborg@moderaterna.se 
Hemsida: www.moderaterna.se/helsingborg 
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Moderaternas grundläggande värderingar 
  
Frihet, rättvisa och ansvar 
Moderaternas utgångspunkt är övertygelsen om att alla människor är unika och att alla 
människor kan, vill och mår bra av att ta ansvar för sitt eget liv. Politikens uppgift är att 
möjliggöra människors utveckling och se till att alla får en så bra start på livet som möjligt 
och möjligheter att styra över sitt eget liv. Det sker genom att alla barn och unga ges 
möjlighet till en bra utbildning och en så god uppväxt som möjligt. Oavsett bakgrund ska 
ansträngning alltid löna sig.  
  
Med frihet kommer också ansvar. Alla måste ta ansvar för hur de väljer att leva sitt eget liv. 
Tillsammans har vi ett grundläggande ansvar att hjälpa och stödja dem som inte klarar sig 
av egen kraft. 
  
Rättvisa är att alla ges så lika möjligheter som möjligt. Alla ska ha möjlighet att påverka sin 
livssituation oavsett var i livet man befinner sig. Möjligheten att välja ska finnas inom alla 
områden. Genom att människor själva får välja visas respekt för individens egen förmåga 
och inneboende kraft. Men det ska spela roll vad människor väljer att göra med sina 
möjligheter. De ska alltid löna sig för människor att anstränga sig för att nå sina drömmar 
och skapa ett bra liv. 
 
Mångfald och jämställdhet 
Vår utgångspunkt är alla människors lika värde. Genom att visa respekt för människor 
oavsett kön, religion, etnisk bakgrund, hudfärg, sexuell identitet, funktionsnedsättning, 
utbildningsnivå, social tillhörighet eller ålder bygger vi grunden för ett bra och hållbart 
samhälle för alla. 
  
Ansvar för ekonomin 
Moderaterna prioriterar ordning och reda i stadens ekonomi. Ekonomiskt överskott är 
avgörande för att staden ska kunna göra investeringar i välfärden. God ekonomi är också en 
förutsättning för att helsingborgarna ska känna sig trygga med att välfärdstjänster finns att 
tillgå för den som har behov av dem. Vårt mål är att varje skattekrona ska utnyttjas så 
effektivt som möjligt och komma helsingborgarna till del. Det är inget självändamål att ha 
hög kommunalskatt. Därför vill vi att skatten ska vara så låg som möjligt utan att göra avkall 
på kvaliteten i välfärden, så att helsingborgarna får friheten att själva välja vad de vill 
använda sina pengar till.  
  
Trygghet 
Alla ska känna sig säkra och trygga i Helsingborg. Trygghet handlar om egen försörjning, 
kunskap, arbetsro i skolan, tillgång till god vård vid behov och att kunna röra sig säkert i 
Helsingborg. 
  
Marknadsekonomi 
Äganderätt och marknadsekonomi är avgörande för friheten och en förutsättning för 
demokratin. Varje skattekrona ska användas på bästa möjliga sätt och komma 
helsingborgarna till gagn. Konkurrens och valfrihet bidrar inte bara till ökad kvalitet och 
kreativitet utan även till kostnadseffektivitet. Genom att säkerställa att det finns andra 
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utförare än de kommunala kan vi erbjuda helsingborgarna mer valuta för varje inbetald 
skattekrona. 
  
Hållbar utveckling 
Moderaterna strävar efter ett samhälle som utvecklas på ett hållbart sätt. Det handlar om 
balans mellan tre av varandra beroende delar – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 
För att Helsingborg inte ska dras isär är det avgörande att jobben blir fler när 
helsingborgarna blir det.  
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Förskola/barnomsorg  
 
Förskolan och skolan ska under trygga former tillvarata och utveckla barns lust att lära och 
ge dem den kunskap de behöver för framtiden. Kunskap är nyckeln till ett självständigt, gott 
och tryggt liv som vuxen. Moderaterna vill att alla elever ska ges möjlighet att uppnå 
kunskapsmålen oavsett kön, familjebakgrund, bostadsort eller andra förutsättningar. I 
arbetet mot Vision 2035 för Helsingborg är en bra skola grundläggande. 
 
Förskolan ger en god start i livet. Sedan 2010 omfattas arbetet i förskolan av skolplan och 
förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och ska förbereda barnen för skolan och ge dem 
utvecklade förmågor för att kunna tillgodogöra sig kunskaper. En bra förskola ger en viktig 
grund att stå på inför de kommande skolåren och är grundläggande i arbetet mot en likvärdig 
skola där möjligheterna att tillgodogöra sig kunskaper avgörs av den enskilda elevens 
förmågor och insatser och inte utifrån elevens socioekonomiska bakgrund. Helsingborg ska 
vara en stad där det inte finns hinder för social rörlighet och i det arbetet är en god förskola 
viktig.  
 
En god förskola har också extra betydelse för barn med särskilda behov. I förskolan sker det 
första mötet mellan barn och pedagog och det är där den första möjligheten finns att 
upptäcka de barn, som behöver extra insatser. Att så sker är av betydelse för berörda barns 
kommande skolgång, så den så långt det är möjligt, kan utformas med hänsyn till deras 
särskilda behov. Allt för en så god kunskapsinhämtning som möjligt. Förskolan har i detta 
avseende en viktig funktion att fylla. 
 
Lika viktigt som en god förskola är, lika viktigt är det att överlämningen inför 
grundskolestarten mellan förskoleklass och årskurs ett fungerar. Pedagogerna har under 
året med förskoleklass lärt känna barnen och deras styrkor och utmaningar och för att 
kvalitetssäkra inför skolgången är det viktigt att den kännedomen tillvaratas och förs vidare 
till barnens kommande pedagoger.  
 
Värna mångfalden och valfriheten 
Med hänsyn till rådande befolkningstillväxt ökar också behovet av barnomsorg i Helsingborg 
och Helsingborg står inför en historisk stor investering i nya förskolor och skolor de 
kommande åren. I Helsingborg finns cirka 130 förskoleverksamheter med olika huvudmän 
och inriktningar, vilket möjliggör för föräldrarna att välja en förskola som passar just deras 
barn. Mångfalden och valfriheten inom barnomsorgen är någonting som Moderaterna i 
Helsingborg vill värna. Föräldrarna är de som är bäst lämpade att välja barnomsorg för sina 
barn och för att den valfriheten ska betyda någonting i realiteten är ett varierat utbud inom 
barnomsorgen en förutsättning. Av den anledningen vill Moderaterna i Helsingborg värna 
mångfalden och valfriheten inom barnomsorgen. 
 
Helsingborgs stad ska erbjuda barnomsorg på flexibla tider 
Helsingborgs stad erbjuder idag barnomsorg även nattetid, så kallat “Nattis”, för de föräldrar 
med arbetstid förlagd till kvälls- och/eller nattetid och är i behov av barnomsorg utanför 
ordinarie kontorstid. Detta tycker Moderaterna i Helsingborg är viktigt. En god barnomsorg är 
en grundläggande förutsättning för arbetslinjen. Ingen ska behöva tacka nej till ett arbete på 
grund av flexibla arbetstider och bristande barnomsorg. Moderaterna i Helsingborg vill dock, 
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då arbetsmarknaden förändras och kraven differentieras allt mer, utveckla konceptet med 
Nattis och komplettera det med ytterligare platser inom barnomsorgen på flexibla tider utifrån 
den efterfrågan som finns.  
 
Barnomsorg i närheten av stora arbetsplatser 
Logistik är en stor del av vardagspusslet för barnfamiljer. Barn ska hämtas och lämnas och 
där emellan ska föräldern/föräldrarna transportera sig till och från arbetet. Korta vägar 
mellan vardagens centrala punkter är eftersträvansvärt och en viktig förutsättning för att få 
vardagen att gå ihop. Därför vill Moderaterna i Helsingborg utreda möjligheten med att 
förlägga kommunal barnomsorg i närheten av/på större arbetsplatser. 
 
Utökad rätt till förskola för barn till föräldrar med etableringsstöd/försörjningsstöd  
Barn vars föräldrar får etableringsstöd eller försörjningsstöd har idag rätt till förskola med 15 
timmar i veckan. Det betyder alltså att barn vars föräldrar står utanför arbetsmarknaden inte 
får lika möjligheter till förskola som barn vars föräldrar arbetar.  
 
Eftersom förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och ska förbereda barnen för skolan får 
föräldrarnas oförmåga till egen försörjning negativ konsekvens för barnens möjligheter till 
stimulans, utveckling och social samvaro. Barn ska inte ärva sina föräldrars problem. 
Utbildning är viktigt för den sociala rörligheten och möjligheten att genom egna 
ansträngningar kunna forma sitt eget öde.Då det är viktigt att alla barn ges samma 
möjligheter till en god skolgång vill Moderaterna i Helsingborg utreda möjligheten att utöka 
rätten till förskola för barn till föräldrar med etableringsstöd/försörjningsstöd från 15 till 30 
timmar i veckan.  
 
Verka för utbildning till förskollärare vid Campus Helsingborg 
Moderaterna i Helsingborg vill verka för att ny utbildning till förskolepedagog förläggs till 
Campus Helsingborg. Under de kommande åren står Helsingborg och hela landet inför en 
påtaglig lärarbrist vilket även omfattar förskolan och redan idag är det förenat med 
utmaningar att rekrytera behöriga förskolepedagoger. Med en utbildning till förskollärare i 
Helsingborg skulle dels det ökade behovet generellt kunna mötas bättre då fler hade kunnat 
utbildats till ett välbehövligt yrke, dels hade det gett Helsingborg ökade möjligheter att 
utveckla samarbeten mellan staden och utbildningen i syfte att locka fler förskolepedagoger 
till att stanna i staden efter avslutad utbildning.  
 
 
 

 

 

 

Moderaterna i Helsingborg vill: 
 

§ Värna mångfald och valfrihet inom barnomsorgen, 
§ Att Helsingborg stad ska erbjuda barnomsorg på flexibla tider utöver dagens 

“Nattis-verksamhet”, 
§ Utreda möjligheterna till barnomsorg i närheten av stora arbetsplatser, 
§ Utreda möjligheterna till utökad rätt till förskola för barn till föräldrar med 

etableringsstöd/försörjningsstöd från 15 timmar till 30 timmar i veckan, 
§ Verka för utbildning till förskollärare vid Campus Helsingborg. 
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Grund- och gymnasieskola 
 
Skolan är grundläggande vad gäller allas möjlighet att skapa sig en framtid och ett liv i 
trygghet. Det är i skolan som samhället lägger grunden för morgondagen och eleven lägger 
grunden för att uppnå sina drömmar och mål. Alla barn ska, oavsett bakgrund eller 
ekonomiska förutsättningarna, ges möjlighet till en bra start i livet genom en bra skola och 
utbildning. 
 
Barn och ungdomar går i skolan för att lära. Skolan fyller även ett socialt och till viss del 
uppfostrande syfte, men skolans primära uppdrag är att ge barn och ungdomar de 
kunskaper de behöver för att klara sig som vuxna. Kunskapsinhämtningen får aldrig 
åsidosättas för annat och skolans fokus måste alltid vara ökad kunskap för eleverna. Som 
ett led i arbetet med att betona kunskapsuppdraget har Helsingborgs stad tjänstegarantier 
avseende läsa och räkna som en del av styrdokumentet för den kommunala grundskolan. 
Tjänstegarantierna innebär ett åtagande för den kommunala grundskolan att alla barn ska 
kunna läsa och räkna upp till en viss nivå efter årskurs ett. Tjänstegarantierna poängterar 
vikten av att läsa och räkna på ett sådant direkt sätt att vi behållit dem i våra styrdokument, 
trots att de numera framgår av skollagen.  
 
För att öka elevernas måluppfyllelse och kunskapsinhämtning är goda pedagoger den 
enskilt viktigaste faktorn. Allt börjar med en god pedagog och det ledarskap som pedagogen 
visar i klassrummet. Moderaterna i Helsingborg vill se ökad undervisningstid för eleverna så 
att eleverna får mer tid med skickliga pedagoger. Läxhjälp efter skoltid kan vara ett 
komplement men kan aldrig ersätta lärarledd undervisningstid.  
 
Värna det fria skolvalet 
Sedan höstterminen 2017 måste alla föräldrar aktivt välja skola till sina barn. Principen med 
områdesskolor har Helsingborgs stad därmed helt frångått. Detta är bra. Inom Helsingborgs 
stad erbjuds idag skolor med olika inriktningar och pedagogiker och bara för att man bor 
närmast en viss skola är det inte säkert att den skolan är bäst lämpad för att utbilda en viss 
elev. Som förälder kanske man önskar en annan skola för sitt barn. Det är föräldrarna som 
är bäst lämpade att välja skola till sitt/sina barn och det i kombination med den variation av 
skolor som idag erbjuds gör att förutsättningarna för att varje enskilt barn ska få den bästa 
utbildningen optimeras. Ett fritt skolval stimulerar också social rörlighet och medverkar till att 
överbrygga de hinder som kan skapas utifrån olika bostadsområden. Därför är det viktigt för 
Moderaterna i Helsingborg att värna det fria skolvalet. Föräldrarna och eleverna ska ha 
möjlighet att välja skola, inte att staden bestämmer utifrån var man bor.  
 
Studiero och möjlighet till omdöme i ordning och reda 
Alla barn kan lyckas i skolan. En viktig förutsättning för att kunna lyckas i skolan är att 
eleverna känner trygghet och får studiero. De kommunala grundskolorna i Helsingborg 
arbetar sedan länge enligt Olweusmetoden för att hantera och förebygga trakasserier och 
mobbning. Under mandatperioden 2014-2018 uppdagades det att det saknades en 
strategisk och enhetlig motsvarighet till det arbetet för gymnasieskolan. Moderaterna i 
Helsingborg tog därför initiativ till att sådant arbete skulle inledas, vilket har skett. Ska alla 
elever lyckas i skolan krävs att alla elever känner trygghet i skolan, varför arbetet mot 
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mobbning och trakasserier måste fortsätta vara en prioriterad fråga. Den som är rädd eller 
känner obehag i sin skolmiljö kommer heller inte kunna tillgodogöra sig kunskap på bästa 
sätt.  
 
Undersökningar har visat att en alltför stor del av eleverna i Helsingborg upplever att de inte 
får den studiero de behöver. Det är givetvis inte acceptabelt. Skolan ska vara en lugn miljö 
där lärandet står i fokus. Under den gångna mandatperioden har det påbörjats ett arbete 
med att kartlägga och åtgärda de brister i studiero som uppdagats. Det är viktigt att det 
arbetet fortsätter och prioriteras.  
 
Som ett led i att komma tillrätta med problematiken kring sämre studiero är det viktigt att 
stärka lärarna i sitt ordningshållande uppdrag. I klassrummet är det läraren som bestämmer. 
Som ett verktyg för att underlätta det arbetet vill Moderaterna i Helsingborg att lärarna ska 
ha möjlighet att ge omdöme i ordning och reda. Med sådana omdömen är det vår 
uppfattning att vikten av hur man uppför sig, bemöter sina medmänniskor och visar dem 
respekt ges ett naturligt utrymme i det dagliga arbetet samtidigt som lärarna ges ett verktyg 
som underlättar upprätthållandet av ordning. 
 
Våra skolor ska vara jämställda och jämlika 
Alla som har skolan som arbetsplats ska mötas av en daglig miljö som respekterar det 
jämställda och jämlika samhället. Kulturella strukturer som hindrar flickor från att delta i och 
tillgodogöra sig skolundervisningen på lika villkor som pojkar hör inte hemma inom skolan i 
Helsingborg. Könsuppdelad simundervisning har varit en rubrik i massmedia vid olika 
tillfällen, så även i Helsingborg. När så har förekommit har det ibland motiverats med att en 
sådan uppdelning har behövts för att alla elever ska ha fått lov att delta i undervisningen då 
det har funnits familjära/kulturella synpunkter på att flickor simmar med pojkar. Jämställdhet 
är en av flera grundläggande värderingar som vår kommunala skola bygger på och dylika 
undantag, även om de gjorts med elevernas bästa för ögonen, riskerar att urholka den 
värderingen på ett icke önskvärt sätt. Vår demokratiska värdering om jämställdhet mellan 
könen är grundläggande och ska inte kompromissas med, vilket sker varje gång man delar 
upp en elevgrupp utifrån kön på grund av enbart en värdering om att flickor inte kan göra 
vissa saker tillsammans med pojkar. Av den anledningen vill Moderaterna i Helsingborg 
verka för att flickor och pojkar inte separeras i undervisningen på grund av kultur/religion. Av 
samma anledning vill vi inte heller att varken elever eller lärare bär heltäckande 
religiös/kulturell klädsel i skolan. En sådan klädsel innebär att flickans/kvinnans ansikte så 
gott som är helt täckt. Skolan ska vara en plats för undervisning och det relationsbyggande 
arbetet mellan pedagog och elever, som ligger till grund för en god lärmiljö, ska inte 
begränsas av att pedagogen eller eleven inte kan se varandras ansikten i lärsituationen. Det 
är Moderaternas i Helsingborg uppfattning att ett klädesplagg som så tydligt begränsar 
flickors rörelseförmåga, uttryckssätt och kommunikation inte är förenligt med skolans 
demokratiska uppdrag och en jämställd och jämlik skola. 
 
Verka för att stadens skolor inför studieteknik som ett obligatoriskt moment i 
undervisningen 
Modern undervisning sker med en pedagogik i många fall långt ifrån tidigare generationers 
undervisning. Det elevindividuella ansvaret i lärprocessen är stort. För att lyckas med en 
sådan pedagogik blir studieteknik ett mycket viktigt verktyg. Forskning har också visat att 
undervisning i studieteknik är en av flera framgångsfaktorer när det gäller kunskapsresultat. 
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Vissa skolor arbetar redan idag konkret med studieteknik men Moderaterna i Helsingborg vill 
att alla elever ska ges kunskap om olika studietekniker för ett gott resultat i skolan. Av den 
anledningen vill Moderaterna i Helsingborg verka för att stadens skolor inför studieteknik 
som ett obligatoriskt moment i undervisningen.  
 
Verka för ytterligare kompetensutveckling för lärarna inom digitala läromedel 
Modern teknik och IT har blivi ett uppskattat och effektivt verktyg för ett utvecklat lärande. 
Inom de kommunala förskolorna och skolorna i Helsingborg finns stora möjligheter att 
införliva IT och modern teknik i undervisningen för att optimera inlärningsprocessen och 
kunskapsinhämtningen genom den satsning på modern teknik och IT som Helsingborgs stad 
genomfört de senaste åren. Den nya tekniken skapar oändliga möjligheter för 
individualisering, kontakter och samarbete mellan såväl elever som lärare. IT och modern 
teknik är dock ett redskap som aldrig blir bättre än ansvarig pedagogs kunskap om 
verktyget. Lärarna är skolans viktigaste resurs för ett framgångsrikt lärande. I 
undersökningar som gjorts framgår det att Sverige halkat efter vad det gäller lärarnas 
fortbildning. Lärarnas fortbildning är central för att upprätthålla en god undervisningskvalitet 
och långvarigt intresse för yrket. I syfte att optimera förutsättningarna för bättre resultat i 
skolan och en bättre och mer stimulerande arbetsmiljö för lärarna vill Moderaterna i 
Helsingborg verka för ytterligare kompetensutveckling för lärarna och då särskilt med 
inriktning på digitala läromedel.  
 
Förbättra förutsättningarna för fler yrkesgrupper i skolan så att läraren kan vara lärare 
och verka för bättre valideringsprocess av utländska lärarbetyg 
Sverige står inför en allvarlig lärarbrist de kommande åren. Bara för Helsingborgs del finns 
det ett beräknat rekryteringsbehov de kommande åren motsvarande cirka 300 lärare/år. De 
lärare som utbildas i Lund/Malmö de kommande fem åren täcker Malmös behov kommande 
rekryteringsbehov, sett till antalet endast. Hård konkurrens kommer alltså att råda 
kommunerna och skolorna vid rekryteringsförfarandena framöver. För att möta det 
kommande lärarbehovet kommer det bli nödvändigt att utforska andra åtgärder. En sådan 
åtgärd är att utveckla och förbättra förutsättningarna för fler yrkesgrupper i skolan så att 
läraren kan vara just lärare. Lärarna har idag flera uppgifter som skulle kunna utföras av 
andra yrkesgrupper för att på så sätt frigöra tid som kan användas till undervisning. 
Rastvakt, viss administration m.m är allt exempel på sådana uppgifter. En annan sådan 
åtgärd är att bättre tillvarata de personer som kommer till Helsingborg med utländska 
lärarexamina. Det saknas idag effektiva och enhetliga sätt för validering av utländska 
lärarexamina, vilket hindrar utbildade lärare att arbeta som just lärare. Och det samtidigt som 
våra skolor står inför ett ökat behov av lärare. Det är inte rimligt, varken beaktande skolan 
situation eller de individer med utländska examina som kommer till Helsingborg. 
Moderaterna i Helsingborg vill därför förbättra förutsättningarna för fler yrkesgrupper i skolan 
samt verka för bättre valideringsprocess av utländska lärarbetyg. 
 
Nära samverkan mellan skolan och den lokala arbetsmarknaden 
Att stärka kopplingen mellan skolan och arbetsmarknaden är centralt för att förebygga 
ungdomsarbetslöshet. Det innebär dels att skolämnen och undervisning läggs upp på ett sätt 
som knyter an till hur framtidens arbetsmarknad ser ut, dels att låta eleverna exponeras för 
olika typer av yrken under sin skolgång. Vi vill ytterligare utveckla konceptet 
arbetsmarknadskunskap. Elevernas kunskap om hur arbetslivet fungerar behöver stärkas 
redan i grundskolan och med en systematik som gör att eleverna exponeras för mer än en 
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typ av yrkesliv. Vi vill understryka vikten av att företagsamhet och entreprenörskap 
uppmuntras i skolan, exempelvis genom att ge möjlighet för fler att driva UF-företag och 
bjuda in och engagera det lokala och regionala näringslivet i UF-verksamheten.  
	
Verka för att programutbudet på Helsingborgs kommunala gymnasieskolor motsvarar 
efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden  
Syftet med en gymnasial utbildning är att antingen kvalificera sig för högre studier eller ett 
arbete. Idag erbjuds en stor variation på olika program, såväl teoretiska som praktiska, inom 
Helsingborg stad, vilket är bra. Praktisk valfrihet förutsätter ett varierat utbud. Dock är det 
viktigt att de praktiska gymnasiala utbildningarna motsvarar efterfrågan på arbetsmarknaden 
och då i första hand den lokala. Att utbilda unga människor inom ett område som inte kan 
erbjuda anställning försvårar inträdet på arbetsmarknaden på ett sätt som inte är försvarbart. 
Då utbildar vi för arbetslöshet. Av den anledningen finns det skäl att så långt som möjligt 
verka för att programutbudet inom Helsingborgs kommunala skolor motsvarar efterfrågan på 
i första hand den lokala arbetsmarknaden. För att kunna göra det behöver vi kartlägga och 
identifiera marknadens efterfrågan på arbetskraft framöver. Det gör vi genom att arbeta med 
tvärsektoriella branschråd mellan Arbetsmarknadsförvaltningen, Skol- och 
fritidsförvaltningen och det lokala näringslivet. Moderaterna i Helsingborg vill alltså dels 
införa tvärsektoriella branschråd, dels verka för att utbudet avseende de praktiska 
gymnasieprogrammen svarar mot efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden. Helsingborg 
bör också ha gymnasieprogram som erbjuder praktisk sommarutbildning. Genom praktisk 
sommarutbildning får eleverna arbetslivserfarenhet samtidigt som de får sysselsättning 
under en del av sommaren och sommarutbildningen blir en naturlig länk mellan skolan och 
arbetslivet. 
 
Utreda möjligheterna med gymnasieprov 
För att kunna läsa vid ett av de nationella gymnasieprogrammen (individuellt val undantaget) 
krävs behörighet från högstadiet. Olika program kräver olika behörigheter men oavsett vilken 
behörighet som krävs medför kravet på behörighet att många nyanlända ungdomar aldrig 
har en chans att kvalificera sig för gymnasiala studier inom rimlig tid. De blir istället 
hänvisade till alternativa program, såsom språkintroduktion, som inte resulterar i reella 
gymnasiebetyg, vilket skapar frustration och utanförskap.  
 
För att kvalificera sig för högskolestudier erbjuder utbildningsväsendet två vägar, 
gymnasiebetygen eller högskoleprovet. Idén med ett högskoleprov borde gå att överföra till 
gymnasiet och ett så kallat “gymnasieprov” som de som inte är behöriga till gymnasiet skulle 
kunna avlägga för att sedan, om de uppnår ett visst resultat, kvalificera sig för gymnasiala 
studier. På sådant sätt skulle samhället erbjuda en utväg för de elever som av olika 
anledningar inte har svensk grundskolebehörighet men kanske ändå kunskapen för att klara 
en gymnasieutbildning. Moderaterna i Helsingborg vill utreda om det skulle vara möjligt att 
införa ett motsvarighet till högskoleprovet för gymnasiala studier som en alternativ väg för att 
kvalificera sig för gymnasiestudier. 
 
Låt Helsingborg bli pilotkommun för att införa Yrkesskola 
Moderaterna har på nationell nivå föreslagit att ersätta introduktionsprogrammet med en 
Yrkesskola. Yrkesskolan riktar sig till elever i gymnasieålder och uppåt som saknar 
fullständig grundskoleutbildning och därmed möjligheter att kvalificera sig till ett nationellt 
gymnasieprogram, ofta handlar det om unga nyanlända. Beroende på elevens förkunskaper 
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ska Yrkesskolan omfatta ett, två eller tre år och kombinera yrkesutbildning med språkstudier. 
Skolformen ska verka som en snabb väg in på arbetsmarknaden men också ge möjligheter 
att läsa in den behörighet som krävs för högskolestudier eller studier på Yrkeshögskolan. 
Detta kommer särskilt att gynna den stora grupp nyanlända elever och unga vuxna som 
saknar gymnasiekompetens. Vi vill att Helsingborg ska bli pilotkommun för att testa denna 
nya skolform. Vi ser hellre att människor får en yrkesexamen, ett jobb och möjlighet att 
försörja sig själv än att hamna i ett läge med återkommande misslyckanden i den vanliga 
skolan. Det är bättre att få ut en skicklig snickare eller rörmokare som inte klarat de 
traditionella skolämnena, än att människor fastnar i långvarigt utanförskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Moderaterna i Helsingborg vill: 
 

§ Värna det fria skolvalet, 
§ Verka för att skolor får möjlighet att införa omdöme i ordning och reda, 
§ Arbeta för ökad studiero i skolorna, 
§ Verka för att flickor och pojkar inte separeras i undervisningen på grund av 

kultur/religion, 
§ Verka för att studieteknik blir ett obligatoriskt moment i undervisningen på  

grundskolan, 
§ Stärka kopplingen mellan skolan och den lokala arbetsmarknaden, 
§ Säkerställa ytterligare kompetensutveckling för lärarna avseenden digitala 

läromedel, 
§ Förbättra förutsättningarna för flera yrkesgrupper i skolan så att läraren kan vara 

lärare samt verka för bättre valideringsprocesser avseende utländska lärarbetyg, 
§ Säkerställa att programutbudet på Helsingborgs kommunala gymnasieskolor 

motsvarar efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden samt att Helsingborgs stad 
erbjuder gymnasieprogram med praktisk sommarutbildning, 

§ Verka för att möjligheterna till gymnasieprov utreds, 
§ Att Helsingborg blir pilotkommun för att införa Yrkesskola. 
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Högre utbildning/forskning  
 
Genom Lunds universitet Campus Helsingborg är Helsingborg en del av den mångåriga 
utbildningstradition och goda renommé som Lunds universitet, återkommande rankat som 
ett av de 100 bästa universiteten i världen, står för. Vid Campus Helsingborg studerar idag 
ca 4 200 studenter allt från strategisk kommunikation, service management till juridik och 
modevetenskap. Campus Helsingborg erbjuder också utbildningar till ingenjör eller socionom 
och det bedrivs forskning inom berörda områden. Möjligheten till högre utbildning och 
forskning är viktigt för Helsingborg ur såväl ett lokalt som globalt perspektiv då detta är 
betydelsefulla faktorer för att Helsingborg ska vara en attraktiv stad för såväl näringslivet 
som nya helsingborgare. Därtill bidrar det dessutom till att ytterligare sätta Helsingborg på 
kartan ur ett globalt perspektiv.  
 
Samverkan mellan Helsingborgs stad, Campus Helsingborg och det lokala 
näringslivet 
Genom Campus Helsingborg får Helsingborg betydelse som forsknings- och utbildningsort 
för inte bara Nordvästra Skåne och norra Själland, men även ur ett större geografiskt 
perspektiv. För Helsingborg som stad medför Campus Helsingborg att staden får en naturlig 
plattform för innovation, tillväxt och nya arbetstillfällen, vilket i sin tur är betydelsefullt för 
såväl välfärden som livskvaliteten i Helsingborg. Campus Helsingborg har en stor betydelse i 
utvecklingen av framtidens Helsingborg. Campus Helsingborg bidrar till att göra Helsingborg 
till en internationellt intressant stad och locka nya företagsetableringar. En god samverkan 
mellan Helsingborg som stad, Campus Helsingborg och det lokala näringslivet är mycket 
viktigt för utvecklingen för alla berörda aktörer. Det kan exempelvis handla om att 
studenterna får möjligheter till praktik, studentjobb och examensarbeten, och därmed 
praktisk erfarenhet. Samtidigt får företagen tillgång till rätt kompetens. Företagen ska ha 
goda möjligheter att visa sig bland studenter, men också förse studie- och yrkesvägledarna i 
staden med information för att de ska kunna vägleda elever mot de möjligheter som finns på 
arbetsmarknaden i Helsingborg framöver. Samverkan är också viktig för att utbildningarna 
och dess innehåll ska matcha det kompetensbehov som finns på den lokala 
arbetsmarknaden. Mycket sker redan idag, men det mer att göra för att nå en samverkan på 
en fördjupad nivå. Därför vill Moderaterna i Helsingborg satsa ytterligare på samverkan 
mellan staden, näringslivet och Campus Helsingborg.  
 
Ökade möjligheter för forskning kopplat till det lokala näringslivet 
Det finns flera exempel på kopplingar mellan forskning som har bedrivits/bedrivs vid Campus 
Helsingborg och privata samt offentliga aktörer. Bland annat bedrivs forskningsprojekt om 
kommunikationens betydelse i privata och offentliga organisationer där bland annat IKEA 
och Eon tillsammans med Polismyndigheten medverkar. Det pågår även spännande 
forskning kring ReLog, det vill säga handels- och citylogistik, som är tydligt kopplade till 
utvecklingen som sker i staden med e-handel och liknande. Även Helsingborgs stad har 
medverkat i forskningsprojektet. Genom kopplingar mellan forskning och näringslivet finns 
goda synergieffekter att uppnå då resultaten kan få direkt betydelse ute i samhället. Staden 
har dessutom ett intresse av att ta del av den senaste forskningen och föra ut den i 
verksamheterna. Moderaterna i Helsingborg vill öka möjligheterna för ytterligare forskning 
vid Campus Helsingborg kopplat till det lokala näringslivet. 
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Levande studentstad med fler studenter 
Helsingborg ska vara en levande studentstad. Studenterna är en del av ett levande, 
pulserande och globalt Helsingborg. Vi vill dock att studenterna vid Campus Helsingborg blir 
fler. För att Helsingborg både ska kunna växa som studentstad och vara en attraktiv stad för 
högre utbildning för nya studenter är det en grundläggande förutsättning att Helsingborg 
förmår svara upp till behovet av studentbostäder. Under den gångna mandatperioden har 
det under Moderaternas ledning byggts 300 nya studentbostäder; 160 i Helsingborgshems 
regi och övriga av privata aktörer. Detta är mycket bra och en förutsättning för att utveckla 
Campus Helsingborg. För att den utvecklingen ska kunna fortsätta är det dock viktigt att 
staden kontinuerligt följer upp behovet av studentbostäder och vidtar åtgärder när behov 
uppstår.  
 
Förutom en medveten satsning på studentbostäder under den gångna mandatperioden har 
Helsingborg under Moderaternas ledning gått in som ägare och investerare till studenternas 
kårhus, Helsingborgen. Under 2016 flyttade stadens studentorganisationer från Konsul 
Perssons villa till det före detta församlingshemmet vid Furutorpsparken. Genom den flytten 
poängteras studenternas och Campus Helsingborgs betydelse för Helsingborg som stad och 
som en naturlig och självklar del i utvecklingen av stadens södra delar. Moderaterna vill att 
Helsingborg fortsätter att främja utvecklingen av Campus Helsingborg med fler studenter. 
 
Spetsforskning 
Helsingborg är med sina goda kommunikationer och infrastruktur ett logistiknav och det är 
en sektor som växer starkt i staden. Campus Helsingborg bedriver under satsningen Relog 
spetsforskning inom logistik och digitalisering inom handeln. Forskningen utgår från 
näringslivets och stadens behov. Att fortsatt stärka Campus Helsingborg som säte för 
forskning är viktigt för stadens fortsatta utveckling. Genom att knyta till sig mer forskning kan 
mer innovationskraft genereras, något som i sin tur leder till nya idéer och lösningar som kan 
skapa fler arbetstillfällen. Mer spetsforskning skapar möjligheter att locka både fler stora 
företag och fler företagsamma personer till Helsingborg. Vi vill se kluster av forskning, 
innovation och företagsamhet, bland annat för att öka antalet högkvalificerade jobb i 
Helsingborg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Moderaterna i Helsingborg vill: 
 

§ Arbeta för att fler studenter får möjlighet att pröva sina kunskaper i näringslivet i 
Helsingborg, 

§ Öka möjligheterna för företagen i Helsingborg att dra nytta av närheten till 
Campus Helsingborg, 

§ Få till stånd mer forskning vid Campus Helsingborg som är kopplad till det 
lokala näringslivet, 

§ Fortsätta utveckla Helsingborg till en levande studentstad,  
§ Öka antalet studenter vid Campus Helsingborg, 
§ Öka antalet forskare vid Campus Helsingborg, 
§ Arbeta för att fler forskningsprojekt tilldelas och knyts till Campus Helsingborg.  

 



 15 

Kultur och fritid  
 
Helsingborg har ett rikt och varierat kulturliv och ett stort utbud av olika evenemang. 
Helsingborg Arena, Olympia, Konserthuset, Stadsteatern, Sofiero slott och slottsträdgård, 
Fredriksdal museer och trädgårdar och Dunkers kulturhus erbjuder upplevelser och 
arrangemang av högsta klass. Stadens läge med närhet till hav och natur ger fantastiska 
möjligheter för rekreation. Under den gångna mandatperioden stimulerat genom satsningar 
på att bygga näridrottsplatser, utegym och motionsslingor i olika delar av kommunen. 
Satsningar har gjorts både för att utveckla stadens befintliga grönytor men också för att 
anlägga nya. 
 
Kulturen och möjligheterna till fritidsaktiviteter hänger ihop och är en viktig del i att alla ska 
kunna leva ett gott liv med livskvalitet för alla åldrar, med ett särskilt fokus på barn och unga. 
Det har också betydelse för att göra staden mer attraktiv i konkurrensen mellan regioner och 
städer.  
 
Simstaden Helsingborg 
Helsingborg har en stark ställning som simstad då simsporten är stor i Helsingborg och 
engagerar många. Filbornaskolan har riksintag på gymnasiet för just simning. 
Undervisningen i simkunnighet är också viktig, och den behöver tryggas när stadens elever 
blir allt fler. Att säkerställa att kapaciteten bland de bassänger som finns är tillräcklig är 
därför viktigt av flera skäl, varför Moderaterna i Helsingborg vill öka bassängkapaciteten i 
staden.  
 
Stimulera friluftslivet utanför stadskärnan 
Under den gångna mandatperioden har vi gjort satsningar utanför stadskärnan för att 
stimulera och uppmuntra rörelse och friluftsliv. Som exempel har Mörarp fått en upprustad 
park, med utegym och en upplyst motionsslinga som sträcker sig runt byn. Vi vill nu gå 
igenom stadsdel för stadsdel och by för by för att se över vilka behov och insatser som är 
aktuella för att utveckla och stimulera rekreation och rörelse. 
 
Evenemangsstaden 
Redan idag är Helsingborg en stad som lockar stora evenemang och händelser. Ett gott 
exempel på detta är SM-veckan som arrangeras 2018 tillsammans med Landskrona. När 
SeaU-området står färdigt kommer Helsingborg ha en modern kongressanläggning på bästa 
läge vid havet, vilket kommer att stärka Helsingborgs attraktivitet och förmåga att arrangera 
större evenemang samt besöksnäringen. Nya Olympia är byggt för mer än bara fotboll och 
har gett Helsingborg en anläggning som kan arrangera spännande evenemang som 
exempelvis konserter. Därför vill vi tillvarata denna potential och arbeta för att fler typer av 
evenemang ska anordnas på Olympia. 
 
Från stadens sida arrangeras olika typer av evenemang. Stadsfestivalen Hx återkommer 
årligen på sommaren och har mottagits blandat av helsingborgarna. Vi vill se över Hx så att 
det blir en festival som kan uppskattas av såväl ung som gammal. Ett annat evenemang 
som staden arrangerat är ljusfestivalen Drömljus, som senast hölls i februari 2018. Att 
staden gör ett återkommande arrangemang vintertid liknande Drömljus ser vi positivt på.  
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Samtidigt är det viktigt att poängtera att det finns fler aktörer än staden. Många personer och 
företag har spännande och nya idéer till spännande evenemang som bara väntar på att 
förverkligas. Vi vill därför att Helsingborg ska vara den självklara platsen för personer och 
företag som vill ordna evenemang. 
 
Utveckla kulturen 
Helsingborg är den lagom stora staden med det stora och rika kulturlivet. Konserthuset med 
Helsingborgs Symfoniorkester ger konserter och upplevelser i världsklass. Stadsteatern 
tillhandahåller uppskattade föreställningar och Dunkers kulturhus erbjuder nya och 
utmanande utställningar. Att vårda och utveckla kulturen för att bli en ännu mer levande och 
närvarande del i staden är viktigt för helsingborgarna, men även för att lyfta staden som ett 
attraktivt besöksmål. 
 
Ökad självfinansiering av kulturen  
Helsingborg har kulturella institutioner som erbjuder upplevelser i världsklass. Dunkers 
kulturhus, Helsingborgs symfoniorkester och konserthus samt Helsingborgs stadsteater är 
viktiga stöttepelare i stadens kulturliv som lockar både gammal och ung. Att tillgängliggöra 
och öppna dessa institutioner ännu mer för helsingborgarna är viktigt. Genom att låta 
kulturen till större del finansiera sig själv, så ställs högre krav på att erbjuda 
kulturupplevelser som människor finner intressanta och är villiga att betala för. På detta sätt 
styr efterfrågan utbudet och besökarna ges ett större inflytande över kulturen och dess 
innehåll.   
 
Utveckla de kreativa näringarna 
Tillgången till konst och kultur bidrar till en stads attraktivitet. Helsingborg har ett rikt kulturliv 
med flera institutioner, men kulturen är så mycket mer än det. De kreativa näringarna är 
viktiga och bidrar inte bara till ett större och rikare kulturliv, utan också med arbetstillfällen. 
Flera av de som är aktiva inom de kreativa näringarna är få- och enmansbolag som skulle 
kunna växa om rätt förutsättningar ges och bidra med fler jobb. Genom att förbättra 
kopplingen till stadens arbete med näringslivsutveckling vill förbättra förutsättningarna för de 
kreativa näringarna och arbetstillfällena i Helsingborg. 

Den fria kulturen 
Vi vill fortsätta att skapa förutsättningar för den fria kulturen genom att arbeta vidare med 
stöd och genom att öppna upp våra institutioner än mer för de obundna kulturutövarna. 
Konstnärer och kulturaktörer och det kulturutbud de skapar är en av förutsättning för att 
skapa en intressant och levande stad som är spännande och attraktiv för boende, besökare 
och företag. 
 
Biblioteken 
Helsingborgs stadsbibliotek byggdes för över 50 år sedan. Det lever inte upp till de krav och 
förväntningar som ställs idag på ett modernt stadsbibliotek. Nya lokaler behövs både för att 
möta det allt större antalet besökare men också för att erbjuda en god arbetsmiljö för 
personalen. Vi vill därför att den utredning som görs om hur Helsingborgs stadsbibliotek ska 
byggas om och till, för att möta framtidens behov bestämmer sig under mandatperioden.  
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Områdesiblioteken i Helsingborg har en viktig roll i samhället genom att bidra till 
kunskapsförmedling, främja litteraturens ställning och intresset för bildning. 
Områdesbibliotekens uppdrag har utvecklats och är idag mycket bredare än det uppdrag 
som fanns för när de byggdes. Det ställer helt nya krav på bibliotekspersonalens kompetens, 
men även på lokalerna med utrymmen och funktioner kopplade till uppdraget. Digidel ger 
möjligheter att lära och använda den nya tekniken, detta tillsammans med samlokaliserang 
av stadens andra verksamheter kan bidra till att utveckla områdesbiblioteken till moderna 
stadsdelsmötesplatser som kan erbjuda service och tillgänglighet för alla helsingborgare. 
 
Sofiero slott och slottsträdgård     
Sofiero är idag Helsingborgs främsta och mest uppskattade besöksmål. Samtidigt har 
Sofiero en stor potential i att fortsatt utvecklas för att kunna attrahera besökare och bedriva 
verksamhet alla delar under året. Ny entré och besökscenter är två åtgärder som skulle 
bidra till ökad tillgänglighet och bättre upplevelse för besökarna. En hotelletablering skulle 
också bidra till att utveckla Sofiero som besöksmål ytterligare och attrahera mer långväga 
besökare. Moderaterna i Helsingborg vill fullfölja initiativet till att utveckla Sofiero slott och 
slottsträdgård till ett förstklassigt besöksmål året runt. 
     
Fredriksdals museer och trädgårdar    
Helsingborg har förmånen att ha en av Sveriges botaniska trädgårdar. I Fredriksdals marker 
betar djur och på ängarna skördas hö, åkrar samsas med skog, stad med landsbygd. Hus i 
stad och på landsbygd berättar om människor i Sydsverige och tider som flytt. Vi vill förbättra 
och utveckla tillgängligheten så att ännu fler kan ta del av vad Fredriksdal har att erbjuda. 
 
Ta bort kravet på en procent konstnärlig utsmyckning 
När staden bygger nya fastigheter såsom skolor, vårdboenden eller liknande finns ett krav 
på att en procent av den totala kostnaden ska gå till konstnärlig utsmyckning av fastigheten. 
En procent låter lite, men att bygga nya skolor och vårdboenden kostar mycket pengar. I 
dessa sammanhang utgör en procent stora summor pengar, vi moderater tycker inte att det 
är rätt prioritering. Särskilt inte givet att staden står inför tuffare ekonomiska tider och de 
ekonomiska prioriteringarna bör vara kärnverksamhet – skola, vård och omsorg. Vi vill därför 
ta bort kravet på en procent konstnärlig utsmyckning. Vi menar dock inte att konst är ett 
oviktigt inslag i stadens byggnader, utan vill istället att den redan befintliga konstsamlingen 
ska visas och därmed nyttjas på ett bättre sätt än den gör idag då stora delar förvaras i 
förråd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderaterna i Helsingborg vill: 
o  

§ Stärka Helsingborg som simstad genom att utöka bassängkapaciteten,   
§ Gå igenom alla stadsdelar och byar gällande vilka behov och insatser som kan 

göras i syfte att stimulera och underlätta motion och friluftsliv, 
§ Utveckla Helsingborg som evenemangsstad,  
§ Öka självfinansieringsgraden i kulturen, 
§ Förenkla och förbättra förutsättningarna för att de kreativa näringarna, 
§ Att Stadsbiblioteket byggs om och till, 
§ Utveckla områdesbiblioteken i samklang med stadens övriga verksamheter till 

mötesplatser, 
§ Utveckla Sofiero till förstklassig året runt besöksanläggning, 
§ Förbättra förutsättningarna att utveckla Fredriksdals verksamhet och arrangemang 

för att locka ännu fler besökare, 
§ Ta bort kravet på en procent konstnärlig utsmyckning. 
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Jobb, näringsliv och företagande  
 
Arbetslösheten sjunker i Helsingborg, men fortfarande har för många helsingborgare inte ett 
jobb att gå till. Vi ser också att arbetslösheten inom ett antal specifika grupper ökar trots att 
den generella trenden är den motsatta. Det handlar främst om unga utan gymnasieexamen 
och nyanlända. Att människor har ett jobb att gå till är avgörande i flera avseenden. Ett jobb 
ger människor möjlighet till egen försörjning och frihet att styra sina egna liv. När fler arbetar 
kan också mer pengar gå till skola, vård och omsorg och mindre till bidrag. Varje krona som 
går till bidrag till någon som kan jobba är en krona som kunde gått till ökad trygghet och 
bättre skola, vård och omsorg. Därför kommer jobben alltid vara en central del av moderat 
politik. 
 
Det bästa klimatet för företagsamma människor 
I en växande stad som Helsingborg spelar företag och företagsamhet en central roll 
eftersom antalet jobb behöver öka i takt med antalet helsingborgare. Det är i företag jobben 
skapas. Politiker kan inte skapa jobb, däremot har politiken en viktigt uppgift i att skapa goda 
förutsättningar för företag att etablera sig och växa i Helsingborg. Det pågår ett aktivt arbete i 
staden för att ständigt förbättra företagsklimatet. I Svenskt Näringslivs ranking av de svenska 
kommunernas företagsklimat 2017 ökade Helsingborg 31 platser och hamnade på plats 13 
av Sveriges 290 kommuner. Det innebar också att Helsingborg är den bästa kommunen i 
jämförelse mellan alla som har 100 000 eller fler invånare. Rankingen är ett kvitto på att 
Helsingborg har ett gott företagsklimat. Vi ska vara stolta men inte nöjda. Arbetet med att 
förbättra företagsklimatet behöver fortsätta. Det gäller allt ifrån att förbättra och förenkla 
företagens kontakter med staden i form av tillstånd och liknande, till att säkerställa att det 
finns tillgång till verksamhetsytor i Helsingborg.  
 
Vi vill kartlägga stadens administrativa belastning på företagare och därefter genomföra ett 
projekt för att minska den. När staden fattar beslut som kan innebära ökad administrativ 
börda för företagen i Helsingborg, vill vi att en konsekvensanalys ska göras. Antingen ska 
beslutet då inte fattas, eller så ska åtgärder vidtas i beslutet som minimerar den 
administrativa bördan. För att utveckla företagens möjlighet till dialog med staden och 
politiken vill vi också införa ett lokalt näringslivsråd. Moderaterna vill att Helsingborg ska vara 
en stad som möjliggör för och uppmuntrar fler helsingborgare att ta steget att blir företagare. 
Alla måste inte ta vägen in i arbete via anställning, fler människor med företagsamma idéer 
och innovationer ska kunna bli sin egen arbetsgivare. 
 
Tillgänglig mark för verksamhetsytor 
För att företag ska vilja flytta till Helsingborg och kunna växa här behöver det finnas 
tillgänglig mark för att bygga verksamhetslokaler på. När staden växer så kraftigt som den 
gör just nu är det viktigt att inte enbart bostäder byggs på tillgänglig mark, utan att även 
företags- och sysselsättningsperspektivet finns med i stadsutvecklingen. Vi moderater har 
länge arbetat för att säkerställa att staden har god planberedskap när det gäller 
bostadsbyggande, för att underlätta och förkorta byråkratiska processer. I det arbetet vill vi 
se ett ökat fokus på att öka planberedskapen när det gäller mark som är avsedd för 
verksamhetsytor.  
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Fokus på unga helsingborgare i arbete 
Den generella ungdomsarbetslösheten sjunker i Helsingborg. Däremot är trenden en annan 
inom en del specifika grupper, i synnerhet bland de som saknar gymnasieexamen och 
nyanlända ungdomar. Att unga helsingborgare kommer i arbete är en avgörande 
framtidsfråga, med första jobbet kommer friheten och möjligheten att bli vuxen och skapa sitt 
eget liv. Arbetslivserfarenhet gör människor mer attraktiva på arbetsmarknaden. Därför är 
det första jobbet ofta det svåraste att få, men också det viktigaste. Alternativet är långvarigt 
utanförskap och i värsta fall kriminalitet. Lyckas vi inte skapa förutsättningar för att unga 
helsingborgare ska få sitt första jobb kan det få förödande konsekvenser både för den som 
ställs utanför och för Helsingborg. Att få unga helsingborgare i arbete ska fortsatt vara 
prioriterat. Målet är att halvera ungdomsarbetslösheten till 2020. 
 
Matchning och kompetens 
Samtidigt som många helsingborgare saknar ett jobb att gå till, finns flera företag som vill 
anställa och söker efter personer med rätt kompetens. Därför är matchning och stöd för 
företag som vill utvecklas, växa och anställa viktigt. Arbetsförmedlingen har i grunden en 
sådan roll, men lyckas inte leverera. Moderaterna vill lägga ner Arbetsförmedlingen i sin 
nuvarande form och låta fristående aktörer ta över dess uppgifter. I ett första skede innan 
det är genomfört bör kommunerna ta över matchningsansvaret samt ansvaret för 
yrkesutbildningen från Arbetsförmedlingen. Det bör också bli möjligt att förlänga tillstånd för 
Yrkeshögskoleutbildningar där efterfrågan på arbetskraft bedöms vara stor under en längre 
tid. För att så många helsingborgare som möjligt ska ha ett jobb att gå till krävs en nära 
samverkan med det lokala näringslivet. I Helsingborg finns ett antal branscher med potential 
att växa, inte minst besöksnäringen som dessutom är en bransch där många unga och 
nyanlända får sitt första jobb. Vuxen- och yrkesutbildningar i Helsingborg ska vara tydligt 
kopplade till efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden. 
 
Ansträngning ska löna sig 
Ingen i Helsingborg ska kunna förvänta sig att bli försörjd av det gemensamma utan höga 
krav på motprestation. Moderaterna vill fortsätta utveckla den starka lokala arbetslinje som 
funnits i Helsingborg de senaste åren. Att ställa krav på att alla som inte saknar 
arbetsförmåga ska jobba och försörja sig själva är en viktig del av arbetet med att bryta 
utanförskap och få fler helsingborgare i arbete. Alla människor som på något vis försörjer sig 
på det gemensamma ska mötas av höga krav på att göra sig anställningsbar och närma sig 
egen försörjning. Människors personliga ansträngning är avgörande för att bryta 
utanförskap, i Helsingborg ska det märkas skillnad för människor om man anstränger sig 
eller inte. Arbetslösheten i Helsingborg ska i ett första steg ner till samma nivå som 
rikssnittet. 
 
Hållbar tillväxt 
Hållbar tillväxt ska ses ur ett helhetsperspektiv. Helsingborg ska växa på ett sätt så att alla 
kan bo, arbeta, leva och få ihop sitt livspussel. Det innebär bland annat att antalet 
arbetstillfällen behöver växa i takt med att antalet helsingborgare blir fler. Vi vill skapa 
förutsättningar för fler nya företag och befintliga ska kunna växa. Det innebär också att väg 
och kollektivtrafik måste vara dimensionerat för dess verkliga belastning, i synnerhet de 
sträckor där människor arbetspendlar. Moderaterna vill att människor i alla delar av 
Helsingborg enkelt och säkert ska kunna parkera bilen eller cykeln vid någon av 
tågstationerna och utan komplikationer ta tåget till och från jobbet. Det ska också vara 
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möjligt att effektivt ta sig till och från arbetsplatser inom staden med såväl bil som cykel och 
kollektivtrafik. E6an är en viktigt pendlingsväg för många helsingborgare, den behöver 
byggas ut till sex filer för att vara dimensionerad för sin nuvarande belastning. Detsamma 
gäller väg 111 mellan Höganäs och Helsingborg. Det är en väg som många människor i 
nordvästra Skåne är beroende av för att ta sig till och från arbetet, och nästintill dagligen 
avstannar trafiken på grund av långa köer. En av anledningarna är de bussfiler som går 
längs med delar av sträckan. Dessa bussfiler vill vi helt ta bort för att underlätta för de 
människor som kör på väg 111 för att komma till och från sitt arbete.  
     
Helsingborgs stad som arbetsgivare 
Helsingborg stad ska vara en modern arbetsgivare som attraherar kompetent och 
engagerad personal. Medarbetarnas kompetens, engagemang och bemötande definierar i 
hög grad kvaliteten i verksamheten. Varken en skola eller ett äldreboende är bättre än sin 
personal. Vägen till kompetenta, engagerade och professionella medarbetare går via gott 
ledarskap. Det ska finnas goda ledare i alla stadens verksamheter som uppmuntrar initiativ 
och innovation från medarbetarna, som motverkar rädsla för att göra fel och som skapar 
utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare.  
 
Insatser som att erbjuda traineeprogram, fortbildning, möjlighet till tvärsektoriella tjänster 
(vilket exempelvis kan innebära att en person arbetar 60 procent inom stadsbyggnad och 40 
procent inom miljöförvaltningen) samt individuell lönesättning är också viktiga för att locka 
kompetent personal till Helsingborgs stad.  
 
Moderaterna vill också att Helsingborgs stad ska bli ännu bättre på att ta tillvara erfaren 
personal. Idag finns exempelvis konceptet 80/90/100 för ett hållbart arbetsliv för äldre, vilket 
är bra både för stadens verksamheter och för personalen. Utöver det vill Moderaterna att 
Helsingborgs stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta kvar till 70 års ålder, under 
förutsättning att både arbetsgivare och arbetstagare är överens. Det kan exempelvis vara 
aktuellt bland lärare, eftersom det är en yrkesgrupp det finns stor brist inom, samtidigt som 
antalet barn växer snabbt. 
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Moderaterna i Helsingborg vill: 
 

§ Säkerställa att det finns tillgänglig mark för verksamhetsetablering i Helsingborg, 
§ Kartlägga stadens administrativa belastning på företagare och därefter genomföra ett 

projekt för att minska den, 
§ Införa konsekvensanalyser avseende regelbörda för företag,  
§ Införa ett lokalt näringslivsråd, 
§ Att ungdomsarbetslösheten ska halveras till år 2020, 
§ Förenkla och förbättra kontakten med staden för företag,  
§ Verka för att Arbetsförmedlingen avskaffas i sin nuvarande form, 
§ Verka för att det ska bli möjligt att förlänga tillstånd för YH-utbildningar där 

efterfrågan på arbetskraft bedöms vara stor under en längre tid, 
§ Utveckla samverkan mellan staden och det lokala näringslivet vad gäller kompetens- 

och utbildningsbehov, 
§ Minska utanförskap genom en stark lokal arbetslinje där det alltid ska löna sig att 

arbeta, 
§ Att jobb och sysselsättning tas i beaktande i planering av såväl bostadsbyggande 

som infrastruktur och kollektivtrafik, 
§ Säkerställa att Helsingborgs stad är en attraktiv arbetsgivare som lockar kompetent 

och engagerad personal,  
§ Att medarbetare i Helsingborgs stad ska ha möjlighet att arbeta kvar till 70 års ålder 

om båda parter är överens. 
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Bostäder          

Helsingborg är en attraktiv stad där många människor vill bo och verka. De senaste åren har 
bostadsbyggandet legat på rekordnivåer, mycket tack vare aktivt arbete med bland annat 
god planberedskap och samverkan mellan staden och byggherrar. Det är viktigt att den 
kraftiga tillväxten är hållbar, inte minst genom att antalet arbetstillfällen växer i takt med 
antalet helsingborgare och bostäder. Fortfarande är det dock viktigt att framväxten av nya 
bostäder inte avstannar. Framöver behöver det läggas stor vikt vid blandade 
upplåtelseformer och att våga utmana de traditionella bostadsformerna. 

En modern bostadsmarknad 
Den billigaste bostaden är redan byggd. Det är inte möjligt att bygga nya bostäder med lägre 
hyror än i befintligt bestånd. För att frigöra fler billiga bostäder till de som ska ta sitt första 
steg in på bostadsmarknaden är det därför viktigt att få igång flyttkedjor. Det kan exempelvis 
innebära att två unga personer, som bor i varsin etta, flyttar ihop till en gemensam tvåa, som 
i sin tur blivit ledig för att två blivande föräldrar flyttar från den till en större lägenhet. Den 
stora lägenheten har en trebarnsfamilj flyttat ifrån för att de köpt sitt första hus, vilket ett 
äldre par säljer på grund av att de vill leva ett liv utan trädgårds- och husunderhåll i en 
nyproducerad lägenhet nära havet. Genom att få igång flyttkedjor frigörs  alltså små billiga 
hyresrätter när attraktiva nyproducerade lägenheter tillskapas. Moderaterna vill att 
Helsingborgs stad genom Helsingborgshem fortsätter med riktade insatser för att få igång 
flyttkedjor i Helsingborg. Insatserna handlar om att skapa incitament för att få igång 
flyttkedjor, exempelvis genom att erbjuda flyttstädning, flytthjälp samt hyresreduktion. Vi vill 
också stimulera andra fastighetsaktörer att modernisera bostadsmarknaden i Helsingborg 
genom liknande innovativa insatser. Det kan vara allt ifrån nya typer av boendeformer och 
boendelösningar till olika tjänster kopplade till bostaden. 

 
För att ytterligare modernisera bostadsmarknaden behöver också de traditionella 
bostadsformerna utmanas. Vi vill exempelvis se fler äganderätter centralt i Helsingborg, och 
uppmuntrar även till ägarlägenheter. De kombinationstomter som finns på en del platser i 
staden är bra exempel på stadsutveckling där bostäder och verksamhetsytor kan mötas. Vi 
ser gärna fler kombinationstomter i Helsingborg för att främja företagsamhet i anslutning till 
bostadsområden. Generellt behöver spridningen mellan olika upplåtelseformer i Helsingborg 
breddas. Den senaste tiden har nyproduktionen till övervägande del varit av hyresrätter. 
Både äganderätter, villor och bostadsrätter behöver öka i andel. Bostadsförsörjningen i 
kommunal regi i Helsingborg ska präglas av ekonomisk och social hållbarhet. 
   
Attraktiva stadsdelar 
Stadsdels- och landsbyggdsutvecklingen är betydelsefull när Helsingborg växer i högt 
tempo. Att bygga attraktiva byar och stadsdelar handlar om mer än bara bostäder. 
Förutsättningar för sysselsättning i form av bland annat verksamhetsytor är en viktig 
parameter i utvecklingen. I utvecklingen av attraktiva stadsdelar och byar behövs också olika 
typer av servicefunktioner som kan skapa värde för de boende i området. Det kan handla om 
exempelvis mataffär, gym eller liknande.  
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De stadsdelar som präglas av stort utanförskap genomgår ett upprustningsarbete i flera led. 
Det arbetet har pågått under flera år och är på god väg. Här är förutsättningar för 
sysselsättning kanske det allra viktigaste. Det utvecklingsarbete som pågår på Drottninghög 
är ett gott exempel där staden, näringslivet och de som bor i området arbetar tillsammans för 
att stadsdelsutvecklingen ska vara mer än byggnation. För att inte cementera bilden av 
dessa stadsdelar som utanförskapsområden är det också viktigt att arbeta för blandade 
upplåtelseformer, bland annat för att undvika att människor flyttar därifrån när de kommer i 
arbete och egen försörjning.  
 
Även stadsdelarna och byarna utanför centrala Helsingborg är viktiga när staden växer och 
utvecklas. Här finns andra värden som stadskärnan inte kan erbjuda, och därmed 
möjligheter att ytterligare öka Helsingborgs attraktivitet som boendeort.   
 
Byråkrati ska inte hindra bostadsbyggande 
Byråkrati får inte vara anledningen till att det inte finns tillräckligt med bostäder. De senaste 
åren har det pågått ett aktivt arbete för att underlätta för de som vill bygga i Helsingborg. 
Men även det som är bra kan bli bättre. Moderaterna är övertygade om att mer går att göra 
för att förenkla för de som vill bygga i Helsingborg, oavsett om det är företag eller enskilda 
medborgare. Fortsatt fokus ska läggas på att förkorta bygglovstiderna. Den kommunala 
byråkratin ska staden arbeta för att minska i största möjliga utsträckning. Vi vill inte ha regler 
för reglernas skull, utan värna ägenderätten och människors möjlighet att själva bestämma 
hur de vill bygga på sin egen mark. Det är dock inte på kommunal nivå de primära 
byråkratiska hinderna uppstår i byggprocessen. I flera avseenden är Länsstyrelsen en 
bidragande faktor till att förlänga byråkratiska processer, när det kommer till byggnation. De 
synpunkter som framförs av Länsstyrelsen som anledning till att stoppa byggnation kan vara 
allt ifrån särskilda djurarter som plötsligt hittas i samband med att en tomt ska bebyggas, till 
de många riksintressen som finns att förhålla sig till idag. Problemet med Länsstyrelsen 
försvåras därtill av att dess olika delar enbart har sitt eget perspektiv i sin bedömning, istället 
för helheten. I praktiken innebär det exempelvis att en del av Länsstyrelsen säger att staden 
ska bygga mer och konkretisera sina planer på grund av bostadsbrist. En annan del säger 
samtidigt att det inte får byggas på åkermark, en tredje att det inte får byggas för nära kyrkor 
eller på ett sätt så att landskapsvyer på något sätt förändras. Föreslås då istället byggnation 
centralt menar de att det bryter mot kulturmiljön, eller att det är för mycket buller. I försök att 
omvandla mark i anslutning till näringsverksamhet för att människor och företag ska kunna 
närma sig varandra i exploaterade områden hänvisar Länsstyrelsen enbart till 
skyddsavstånd och visar ingen vilja att lösa problemet. Deras hantering gör det svårt för alla 
aktörer som vill vara med och utveckla vår stad. Moderaterna vill att Länsstyrelsens roll och 
uppgifter ska ses över med ambitionen att minska dess uppgifter och eventuellt avskaffa 
länsstyrelserna. Därtill vill vi att kommunerna ska ha större inflytande när det gäller vilka 
platsen som märks som olika typer av riksintressen. 
 
Fler fribyggartomter i attraktiva lägen 
De senaste åren har ett antal tomter i Helsingborg sålts som fribyggartomter. Det innebär att 
det utöver nationella regelverk inte finnas några hinder vad gäller husets placering, material, 
eller färg. Det finns inte heller några begränsade möjligheter att använda gröna tak, väggar 
eller solceller. Detaljplanen som reglerar dessa tomter  innehåller endast små begränsningar 
och därmed kan de som ska bo, leva och verka i husen själva bestämma mer och därmed 
kan bostaden leva upp till just deras behov och önskemål. Vi moderater vill se fler 
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fribyggartomter i Helsingborg, gärna i något av stadens mer attraktiva lägen. Fribyggartomter 
är ett bra verktyg för att bygga en stad med blandade upplåtelseformer och olika typer av 
hus och bostäder. Det är också ett sätt att öka Helsingborgs attraktivitet som boendeort. 
Genom fler fribyggartomter kan människor som vill välja själv och förverkliga sina drömmar 
få möjlighet att göra det i Helsingborg. 

Fortsatt planberedskap 
Helsingborg växer och måste kunna fortsätta göra detta i framtiden. Det är därför avgörande 
att det råder god planberedskap och att det alltid finns detaljplaner redo när någon aktör vill 
bygga bostäder. I Helsingborg har arbetet med att upprätthålla god planberedskap pågått 
under lång tid och beredskapen ligger därför långt framme. Nästa steg i arbetet är att 
fokusera på genomförande av den planerade byggnationen.  

Effektivt markutnyttjande 
Framtidens stadsbyggande ställer höga krav på effektivt markutnyttjande. För att bygga 
hållbart och värna den goda åkermarken måste staden förtätas på de platser där det är 
lämpligt. Förtätning kan på flera sätt bidra till en stad som är både attraktiv och hållbar. 
Genom att bygga staden tätare skapas bättre underlag för kollektivtrafik och gör att det blir 
lättare att välja cykeln för att transportera sig till skolan eller till shoppingstråken. När det 
gäller byggnation på åkermark är det produktionsekonomiska perspektivet prioriterat. På 
mark som är av hög kvalitet men för liten för att bruka med jordbruksmaskiner ska inte 
byggnation hindras med hänvisning till markkvalitet. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Moderaterna i Helsingborg vill: 
 

§ Få igång fler flyttkedjor i Helsingborg 
§ Öka andelen bostadsrätter samt ägda boenden i förhållande till andelen hyresrätter  
§ Att förutsättningarna för sysselsättning ska tas i beaktande vid planering av nya 

bostadsområden 
§ I största möjliga utsträckning minska byråkratin i staden som hindrar 

bostadsbyggande  
§ Skapa fler fribyggartomter i Helsingborg 
§ Verka för att Länsstyrelsens roll och uppgifter ska ses över med ambitionen att 

minska dess uppgifter och på sikt avskaffa länsstyrelserna. 
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Integration 
 
En av de mest avgörande utmaningarna för Helsingborg handlar om att få alla de nyanlända 
som sökt sig till staden i arbete. Det är av största vikt att det ska vara mer lönsamt att arbeta 
än att gå på bidrag. Fokus för alla insatser som görs måste vara att den som kommer till 
Sverige så snabbt som möjligt ska komma in i arbete. Det kräver också att politiken gör vad 
den kan för att korta vägen till ett arbete. Lyckas vi kommer de nyanlända att bli en tillgång 
och vara med och bygga staden stark, men misslyckas vi riskerar staden dras isär med ökat 
bidragsberoende. Varje krona som går till bidrag är en krona som istället hade kunnat gå till 
skola, vård och omsorg. Att ha ett jobb att gå till är en viktig del av våra liv. Ett jobb innebär 
gemenskap och underlättar språkinlärningen. Dessutom innebär ett jobb möjlighet att 
försörja sig själv och den friheten som kommer med det. Helsingborg ligger redan långt 
framme och under den gångna mandatperioden har det varit en av våra mest prioriterade 
frågor. Men vi står inför en prövning efter migrationskrisen 2015. 
 
En hållbar migrationspolitik 
Vår utgångspunkt är att Sverige ska vara ett öppet och välkomnande land. Med den 
inställningen tar vår politik sin utgångspunkt i de samhällsutmaningar som finns. En 
långsiktigt hållbar och ansvarsfull migrationspolitik innebär att tillfälliga uppehållstillstånd är 
huvudregel, att det är tydliga krav på att försörja sig själv och sina anhöriga och tydliga krav 
för att bli svensk medborgare. Medborgarskapet i Sverige ska uppvärderas. I det ligger 
högre ställda krav än vad som är fallet i dag. Det ska vara skillnad mellan ja och nej i 
asylprocessen. Den som nekats uppehållstillstånd i ett slutligt beslut ska så snart som 
möjligt återvända till sitt hemland. Här behövs en större tydlighet. Om inte återvändandet 
fungerar riskerar parallellsamhällen med social utsatthet, brott och illegalt arbete skapas. 
 
Etableringslagstiftningen 
Den som har sökt asyl i Sverige och väntar på besked får välja om man vill bo på eget 
boende (EBO) eller ett boende som Migrationsverket står för (anläggningsboende, ABO). 
Tanken med EBO-lagstiftningen är att ge friheten och möjligheten till de som kan att ordna 
sitt boende på egen hand. Utfallet har dock blivit att den som är asylsökande oftast söker sig 
till områden där många nyanlända bor. Att man vill bo nära sin familj och bekanta med 
samma bakgrund är förståeligt, samtidigt riskerar parallella samhällen att växa fram i 
områden där man inte interagerar med resten av samhället. Flera fall har rapporterats runt 
om i landet där det bott långt fler i lägenheter än vad dessa varit dimensionerade för. Som 
ett steg i att bryta segregationen vill vi se en översyn av EBO-lagstiftningen. 
 
Tillgång till ersättningssystemen  
Den som söker sig till Sverige och har drivkraften att vilja skapa sig en bättre framtid ska 
kunna göra detta. Detta betyder inte att man kan ta del av de offentliga trygghetssystemen, 
och det är inte heller alla som söker sig hit som förväntar sig det. Vi vill att den som kommer 
till Svergie successivt ska kvalificera in sig för att ta del av de offentliga ersättningssystemen. 
 
Alla insatser som görs, ska göras med utgångspunkt i att det ska leda till sysselsättning. Att 
kravlöst ge bort ersättning är inte hållbart för vare sig för individen eller samhället. Vår 
utgångspunkt är tron på människan och dennes inneboende kraft. Samtidigt är att ställa krav 
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att bry sig. Vi vill därför att den dagsersättning som ges av Migrationsverket villkoras så att 
den kräver i aktiviteter som leder till att öka sin anställningsbarhet.  
 
Låt kommunerna få hela ansvaret  
Idag är det flera delar av det offentliga som har ansvaret för integrationen. Statliga 
myndigheter som Arbetsförmedlingen och Migrationsverket är involverade liksom 
kommunerna. Sverige består av 290 kommuner, alla med sina unika förutsättningar och 
utmaningar. Vissa kommuner arbetar framgångsrikt och andra gör inte det. Samtidigt så 
klarar varken Arbetsmiljöverket eller Migrationsverket av sitt uppdrag. Att därför låta 
kommunerna få helhetsansvaret vore önskvärt. Det skulle möjliggöra för kommunerna att 
skräddarsy egna lösningar efter deras behov och förutsättningar. Vi vill därför att 
kommunerna ska få hela ansvaret för etableringen. I anslutning till detta borde 
kommunernas vistelseansvar förtydligas, så att det inte omfattar de som olovligen uppehåller 
sig i landet. 
 
Fokus på arbete 
När man kommer till Sverige måste fokuset vara på att komma ut i arbete så snabbt det är 
möjligt. Det finns ett flertal uppmärksammade fall där nyanlända inte kunnat arbeta eller rent 
utav blivit utvisade på grund av bagatellartade regler. Regler och byråkrati får inte stå i 
vägen för möjligheten att kunna arbeta. Målet är att man från dag ett ska kunna arbeta. Idag 
ser regelverket ut som så att om man söker asyl i Sverige, måste man söka tillstånd om att 
därför vill vi att asylsökande ska kunna börja jobba utan att behöva ansöka om undantag 
från skyldigheten att ha arbetstillstånd.  
 
Likaså borde den som väl lyckats etablera sig på arbetsmarknaden och klarar sin försörjning 
välkomnas in i samhället, inte som i vissa uppmärksammade fall utvisas på grund av 
petitesser. Vi vill därför att den som söker asyl men kunnat försörja sig under ett års tid ska 
klassas som arbetskraftsinvandrare.  
 
De allra flesta kommuner har egna arbetsmarknadsåtgärder som syftar till att få folk i arbete. 
Även inom dessa verksamheter bör den som nyttjar tjänsten, i det här fallet den 
arbetssökande, också få möjlighet att välja bort dålig verksamhet. Av den anledningen bör 
även kommunala arbetsmarknadsåtgärder omfattas av lagen om valfrihetssystem. 
 
Digitalt stöd 
Helsingborg ligger långt fram när det gäller att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Så 
borde det även vara inom integrationsarbetet. Vi vill se en digital plattform, för att möjliggöra 
ett ännu effektivare integrationsarbete. En av fördelarna är att goda exempel och 
erfarenheter kan samlas in och spridas för att på så sätt effektivisera arbetet. En digital 
plattform skulle också möjliggöra nya smarta och effektiva lösningar för en bättre och 
smidigare integrationsprocess.  
 
Ansökan om försörjningsstöd skulle kunna automatiseras, något som skulle frigöra 
personalens tid till att ägna sig åt sina klienter. Det skulle också leda till att den som ansöker 
kan få ett snabbare besked. Detta skulle också kunna utvecklas till andra områden där det är 
möjligt.   
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Obligatorisk utbildning inom ramen för etableringsstödet 
Sverige och Helsingborg ska vara öppet för alla som vill skapa sig en framtid. När olika 
kulturer möts är det oundvikligt att det krockar och skaver med olika värderingar och 
traditioner. Som nyanländ till ett främmande land är det inte lätt att lära sig vilka oskrivna 
normer och värderingar som finns. Om man tar del av det offentligas stöd i form av 
etablerings- och utbildningsinsatser är det också rimligt att man får undervisning om viktiga 
normer och värderingar som gäller i Sverige. Särskilt kan nämnas kvinnors rättigheter, där 
det finns människor som kommer från andra kulturer som har en annan syn på detta än den 
i Sverige. Vi vill därför att utbildning om kvinnors rättigheter samt de normer och värderingar 
som finns i Sverige ska vara en obligatorisk del av etableringsstödet i Helsingborg.  
 
SFI 
Att kunna det svenska språket är en viktig förutsättning för att bli anställningsbar och kunna 
få ett jobb. Svenska för invandrare (SFI) fyller en viktig roll i att utbilda de nyanlända i 
svenska språket. Utan kunskaper i svenska minskar chanserna till att få ett jobb radikalt. För 
att motverka utanförskap vill vi därför göra SFI obligatoriskt. Helsingborg ligger redan långt 
fram gällande SFI, bland annat som en av de första kommunerna att erbjuda kundval. 
Erfarenheterna av externa aktörer är goda, och det finns inget egenvärde att staden ska 
bedriva det i egen regi när det finns alternativa utförare som gör det bättre. Därför vill vi på 
sikt att SFI-undervisningen enbart ska drivas av fristående aktörer.  
 
När man kommer till Sverige och Helsingborg är det av högsta prioritet att man så snabbt 
som möjligt kan komma in i arbete. Som tidigare nämnt är behärskandet av det svenska 
språket en viktig nyckel för att kunna få ett arbete. Vi vill därför att att regelverket ändras så 
att alla över 18 år kan börja läsa SFI även under tiden som asylsökande. 
  
Områdesbaserade insatser 
Runt om i staden finns stadsdelar med större utmaningar än andra, med ett större 
utanförskap och högre upplevd otrygghet. I två av dessa områden, Drottninghög och 
Planteringen, har projekt i form av DrottningH och PlantEra PlanÄra drivits, vars syfte är att 
lyfta stadsdelar och skapa miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Ett annat projekt 
som med framgång drivits är Rekrytera på Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal som med 
hjälp av brobyggare på ett år sysselsatt över 100 nyanlända. Vi vill växla upp ambitionsnivån 
och påbörja liknande projekt i fler stadsdelar och områden. 
 
Välkomsten     
För de barn som kommer till Helsingborg från andra länder bedriver Välkomsten en 
framgångsrik kartläggningsverksamhet, som förbereder barn för skolstarten genom att 
kartlägga barnets skolbakgrund och de kunskaper barnet har med sig. Detta utgör grunden 
när de sedan tar steget in i ordinarie skolverksamhet. Samma kartläggning finns även för 
vuxna som kommer hit. Syftet är att korta vägen till arbete och utbildning genom att 
kartlägga tidigare arbetslivserfarenhet, eventuell befintlig ut- bildning, fritidsintressen och 
liknande. På så vis kan de nyanlända snabbare hitta en plats i det svenska samhället, och 
både staden och Helsingborgs näringsliv får bättre möjligheter att dra nytta av den 
kompetens de som kommer hit har. Vi vill tillsammans med berörda aktörer, såsom 
exempelvis Migrationsvekret, Försäkringskassan och Arbetsföremdlingen med flera utveckla 
denna metoden så att den blir ännu mer träffsäker för att få nyanlända i arbete så fort som 
möjligt. 
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Oanmälda hembesök mot bidragsfusk 
Försörjningsstöd och andra trygghetssystem ska användas av de som verkligen behöver 
det. Tyvärr så finns det de personer som hellre väljer att utnyttja systemet istället för att göra 
rätt för sig. Redan idag så gör Helsingborgs stad täta kontroller vid misstänkt bidragsfusk. 
Genom att tillåta oanmälda hembesök skulle ännu ett verktyg kunna användas i kampen mot 
bidragsfusk. Tidigare gjorde Helsingborgs stad oanmälda hembesök vid misstanke om 
bidragsfusk, men möjligheterna till detta är starkt begränsade av dagens lagstiftning. Om 
man får stöd från samhället och lever på offentliga medel är det rimligt att samhället 
säkerställer att det går till rätt personer. Vi vill därför verka för att lagstiftningen ändras så att 
kommuner får möjligheten att kunna genomföra oanmälda hembesök vid misstanke om 
bidragsfusk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
      

 

 

 

Moderaterna i Helsingborg vill: 
  

§ Verka för att Migrationsverket ska upphandla boenden som erbjuder samhälls- och 
språkintroduktion, 

§ Verka för att huvudregeln borde vara att närhetsprincipen gäller vid placering av 
nyanlända som fått uppehållstillstånd, 

§ Verka för att en översyn av EBO-lagstiftningen görs, 
§ Verka för att ta bort retroaktiviteten i föräldraförsäkringen, 
§ Verka för att Migrationsverkets dagersättning villkoras med att asylsökande deltar i 

aktiviteter, 
§ Verka för att kommunerna övertar hela etableringsansvaret, 
§ Verka för att kommuners vistelseansvar tydliggörs så att det inte gäller personer 

som olovligen vistas i landet, 
§ Verka för att asylsökande ska kunna söka jobb från dag ett i Sverige utan att 

behöva ansöka om undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT- UND), 
§ Verka för att asylsökande som får jobb under asyltiden och har kunnat försörja sig 

själv under ett helt år borde klassas som arbetskraftsinvandrare, 
§ Verka för att lagen om valfrihetssystem även ska innefatta kommunala 

arbetsmarknadsåtgärder och utbildningsinsatser,  
§ Att digitala plattformar för integrationsarbete utvecklas och implementeras,  
§ Att utbildning om kvinnors rättigheter samt de normer och värderingar som gäller i 

Sverige ska bli en obligatorisk del av etableringsstödet i Helsingborg, 
§ Verka för att SFI blir obligatoriskt,  
§ Verka för att alla som är över 18 år ska få möjligheten att läsa SFI under asyltiden, 
§ Stimulera ytterligare externa aktörer i SFI-undervisningen i Helsingborg, 
§ Arbeta vidare med områdesbaserade insatser,  
§ Verka för att kommuner ska få göra oanmälda hembesök vid misstanke om 

bidragsfusk . 
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Seniorer i Helsingborg 
  
Helsingborg ska vara Sveriges bästa stad att åldras i. Här ska livskvaliteten vara hög för alla 
seniorer. Äldrevården ska hålla genomgående hög kvalitet med stor möjlighet för de äldre att 
påverka sin vardag och livssituation. Det innebär allt ifrån att välja vilket boende man vill bo 
på till att ha goda valmöjligheter vad gäller hur dagarna ska spenderas. I Helsingborg ska 
äldres möjlighet till guldkant i vardagen inte avgöras av huruvida man bor kvar hemma eller 
på äldreboende, oavsett om guldkanten utgörs av en snaps till julbordet eller att få ta del av 
stadens rika kultur- och nöjesliv. 

Kvaliteten framför allt 

I alla välfärdsverksamheter är det vilken kvalitet som levereras som räknas. Vem som 
bedriver verksamheten är sekundärt för Moderaterna, men kvalitet och de äldres valfrihet är 
viktigt och ska både värnas och utvecklas. Den verksamhet som brister i kvaliteten ska inte 
bara begränsas i vinstuttag, den ska inte finnas. Istället för vinsttak vill vi ha ett kvalitetsgolv 
där kraven är lika höga för de privata som för de offentligt drivna verksamheterna. Ingen ska 
få lov att bedriva undermålig verksamhet i välfärden i Helsingborg.  
 
Större decentralisering för att öka påverkansmöjligheter för personal och ledare att öka 
kvalitet och ekonomisk styrning för att frigöra medel till att utveckla och stärka kvaliteten i 
omsorgen bör uppmuntras. På så sätt bidrar vi även till att staden förblir en attraktiv 
arbetsgivare. 
 
Valfrihet för helsingborgarna 
Möjligheten att själv välja var man vill bo ska inte försvinna med åldern. I Helsingborg har 
seniorer som ska in på vårdboende idag möjlighet att välja mellan olika vårdgivare, men det 
finns inte ett fullt utbyggt valfrihetssystem. Det vill vi moderater införa genom en LOV-modell 
för Helsingborgs vårdboenden. Det innebär att den person som ska flytta till vårdboende har 
friheten att välja vilket boende som helst, och utifrån det valet följer pengarna med den äldre. 
I praktiken fungerar det som det fria skolvalet och fördelning av skolpeng. Genom en LOV-
modell får de äldre helsingborgarna full möjlighet att välja sitt boende, och därmed också 
välja bort om man inte är nöjd. När helsingborgarna får välja det boendet som passar dem 
bäst och som håller högst kvalitet, innebär det också att vårdboenden som inte håller hög 
kvalitet inte får några kunder och därmed inte heller några pengar. 
 
En LOV-modell innebär dessutom att staden helt kommer bort från upphandlingar av 
vårdboenden. Det är just upphandlingar och verksamhetsövergångar mellan olika vårdgivare 
som har skapat oro och en del inkörningsproblematik.  
 
Olika former av boende 
För att Helsingborg ska vara Sveriges bästa stad att åldras i krävs mer än bara bra 
vårdboenden. Många äldre trivs bäst hemma och vill bo kvar hemma så länge som möjligt. 
De ska erbjudas hjälp och stöd via hemtjänst och hemsjukvård. Men det finns även äldre 
som är för friska för vårdboende som upplever ensamhet och otrygghet i sitt boende och 
som inte vill bo kvar. För dem ska det finnas alternativ till att bo kvar hemma som erbjuder 
mer trygghet och social samvaro. För att möta dessa behov krävs olika lösningar. Här finns 
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stort utrymme för kommuner att tillsammans med bostadsaktörer stimulera och utveckla nya 
former av boenden för äldre som kan erbjuda olika former av tjänster, stöd, gemenskap och 
aktiviteter. Det behövs olika trygga boendeformer som äldre kan välja mellan innan de är i 
behov av vårdboende. Förutom nya typer av boenden kan även omgivningen underlätta och 
skapa värden för de äldre. Exempelvis att integrera ett trygghetsboende med apotek, affär 
och andra serviceverksamheter. 
 
Samverkan för seniorernas skull 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen har både kommunen och regionen ansvar för vården, dock 
på olika sätt och i olika stor omfattning. Äldre personer som blir sjuka befinner sig ofta i ett 
läge där både kommunen och regionen har ett ansvar. Kommunens ansvar är att ge delar 
den den vård de äldre får i sitt hem, det vill säga hemvården. Genomsnittsåldern för när 
personer är i behov av hemvård är ca 80 år. De närmaste åren fram till 2021 finns det 
fortfarande en möjlighet att ha en hållbar äldreomsorg och därmed främst genom en 
utvecklad och tämligen avancerad hemvård. Den stora utmaningen kommer efter 2022 då 
ökningstakten är kraftigare. Dagens seniorer vill i allt större utsträckning bo kvar i det egna 
hemmet. Helsingborgs stad har slutit avtal med Kommunförbundet Skåne i syfte att 
garantera utvecklingen av hemsjukvården. I avtalet finns bland annat en utvecklingsplan 
som innebär att en ny vårdform med teambaserat arbetssätt kommer att införas för bland 
annat multisjuka äldre. Det är inte minst viktigt för att säkerställa att äldre människor inte ska 
behöva åka in och ut på akutmottagningen, utan får den vård de behöver i så stor 
utsträckning som som möjligt i hemmet. 
 
Hemtagningsteamet i Helsingborg har en viktigt uppgift i att säkerställa att äldre människor 
som blivit inlagda på sjukhuset på ett smidigt och bra sätt kommer hem och får den hjälp de 
behöver även efter hemkomst. Moderaterna vill fortsätta utveckla det arbetet. Människor ska 
inte behöva bry sig om huruvida de vårdas i den regionala vården eller den kommunala 
vården. Ansvaret för det ligger helt hos regionen och kommunen, inte hos patienten. Det är 
dessutom viktigt för att avlasta den redan sjukhustunga skånska sjukvården. 
 
Äldreomsorgen behöver bli mer personcentrerad. Staden och andra aktörer måste bli bättre 
på att samverka runt individen för att kvaliteten i omsorgen ska bli bättre. Medarbetare med 
rätt kompetens är äldreomsorgens viktigaste resurs och en förutsättning för god kvalitet. Vid 
kvalitetsmätningar och uppföljningar bör även faktorer som samverkan och hur väl 
insatserna hållits ihop runt den enskilda individen utvärderas.  
 
Utveckla demensvården 
Givet att dagens befolkningsprognoser blir verklighet och inget botemedel utvecklas 
beräknas 180 000 personer i Sverige ha en demenssjukdom 2025, 2050 väntas 240 000 
vara drabbade. I Helsingborgs äldrevård vårdar personalen många personer med en 
demenssjukdom. För att ska kunna göra ett bra arbete och framförallt för att de äldre som är 
drabbade ska bemötas och vårdas på bästa möjliga sätt vill vi öka kompetensen kring 
demens bland medarbetarna. Vi vill att antalet Silviacertifierade sjuksköterskor ökar i 
Helsingborgs vård- och omsorgsverksamhet. 
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Digitala hjälpmedel i vården och omsorgen     
Moderaterna vill verka för att modern teknik ska användas där det skapar mervärde för de 
äldre. Vi ser gärna att den används för att exempelvis skapa social samvaro och möjliggöra 
kontakt med släkt och vänner på avstånd. Denna möjlighet ska finnas tillgänglig på 
Helsingborgs stads boenden. 
      
En ny generation äldre ställer nya krav på boendemiljön. Dagens seniorer är i många fall 
vana vid att använda smarta telefoner, surfplattor och datorer. Det måste vi ha respekt för 
och möjliggöra inom stadens äldreboenden. Trådlös internetuppkoppling ska vara lika 
självklart på ett äldreboende som på en skola. 
      
Digitala hjälpmedel kan även med fördel användas av personalen inom vården. Det finns 
moderna system som skapar en mer effektiv hemtjänst och som kan frigöra mer resurser till 
vården och omsorgen. Tekniken gör det även möjligt att kommunicera med vårdtagare via 
ljud och bild, utan att personalen behöver vara på plats varje dag. 
      
Moderaterna vill även uppmuntra kurser inom vården och omsorgen för att motverka digitalt 
utanförskap bland äldre. Det kan exempelvis handla om att studieförbund eller andra aktörer 
ger IT-kurser.  
 
Ofrivillig ensamhet  
I Socialstyrelsens undersökning uppger 17 procent av de helsingborgare som har 
regelbunden kontakt med äldrevården att de ofta besväras av ensamhet och 45 procent att 
de besväras då och då. Totalt blir det 62 procent, vilket placerar Helsingborg strax över 
riksgenomsnittet. Att många äldre upplever ofrivillig ensamhet är ett stort problem som ska 
bekämpas. Moderaterna vill att de telefonkedjor som går ut på att de äldre kontinuerligt 
ringer varandra, blir permanenta. De medför dels glädje i vardagen att få tala med någon, 
dels trygghet att någon reagerar om man en dag inte svarar. Att motverka att de äldre 
behöver vara ensamma i måltidssituationer kan tillföra stora värden. Konceptet “Måltidsvän” 
testas idag i Helsingborgs stad, det innebär att äldre som har hemvårdsinsatser erbjuds 
lunchsällskap från Volontärcenter. Moderaterna vill att konceptet blir permanent. I viss 
utsträckning erbjuds också äldre med hemvårdsinsatser möjligheten att äta sin lunch på 
närliggande skolor, Moderaterna vill att det utvecklas och erbjuds alla äldre med 
hemvårdsinsatser. Vi vill också utveckla samarbetet mellan pensionärsorganisationer och 
volontärcenter med nya satsningar, inledningsvis i projektform. Moderaterna tror även att 
innovativa företag kan spela en viktig roll för att minska den ofrivilliga ensamheten bland 
äldre. Det kan exempelvis handla om digitala plattformar för möten mellan äldre, eller över 
generationsgränserna. Därför vill vi att staden anordnar en tävling där företag får komma in 
med förslag på innovationer som kan bidra till att minska ofrivillig ensamhet bland seniorer i 
Helsingborg.   
 
Äldre ska ha möjlighet till guldkant i vardagen 
I Helsingborg ska människor kunna styra sin egen vardag, oavsett ålder. De äldre ska ha 
stor möjlighet att påverka hur vardagen ser ut och ha tillgång till meningsfulla aktiviteter 
tillsammans med andra. God och näringsrik mat är viktigt för att livskvaliteten ska vara hög, 
därför vill vi fortsätta arbeta för att bygga ut tillagningskök på Helsingborgs äldreboenden.  
Det finns många olika typer av tjänster som kan tillföra värde för de äldre. Några av dessa 
tjänster är kanske inte ens uppfunna ännu. Vi moderater tror att innovativa företag kan spela 
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en viktig roll för att skapa tjänster och värden som kan göra livet bättre för de äldre. Det kan 
vara allt ifrån en app där man kan lära känna nya vänner till att få hjälp att navigera sig i 
utbudet av kultur, aktiviteter och nöjen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderaterna i Helsingborg vill: 
 

§ Fortsätta utveckla arbetet med hemtagningsteamet, 
§ Införa LOV-modell för vårdboenden, 
§ Stimulera nya former av boende som kan skapa trygghet och livskvalitet för 

seniorer i alla delar av staden, 
§ Öka antalet Siliviacertifierande sjuksköterskor i Helsingborgs vård- och 

omsorgsverksamhet, 
§ Permanenta konceptet Måltidsvän, 
§ Erbjuda seniorer som har hemvårdsinsatser möjligheten att äta lunch på närmaste 

skola,  
§ Utveckla samarbetet med pensionärsorganisationer och volontärcenter med nya 

satsningar inledningsvis i projektform, 
§ Att modern teknik ska användas där det skapar mervärde för seniorer, 
§ Fortsätta att successivt bygga ut tillagningskök på stadens äldreboenden, 
§ Att staden anordnar en tävling där företag får komma in med förslag på 

innovationer som kan bidra till att minska ofrivillig ensamhet bland seniorer i 
Helsingborg.  
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Stöd när den egna kraften inte räcker till  
 
Helsingborgs stad har ett brett socialt ansvar som innefattar allt ifrån att att bekämpa sociala 
problem och utanförskap till att ge människor med funktionsnedsättning en trygg tillvaro. 
Helsingborg är och ska vara staden för dig som vill något. Alla människor vill något, och 
Moderaterna tror på varje människas inneboende kraft. Människor har dock olika 
förutsättningar och många hamnar i något skede i livet i ett läge där man behöver stöd och 
hjälp från det offentliga, ett läge där den egna kraften inte räcker till. Våra sociala skyddsnät 
finns till för att hjälpa de svagaste i samhället och stötta människor som hamnar snett. 
 
Försörjningsstöd 
Försörjningsstödet är samhällets yttersta skyddsnät. Det ska finnas till för människor som 
hamnar i särskilt svåra situationer i livet, men det är ska aldrig vara en långsiktig lösning. 
Ingen människa ska heller kunna leva på försörjningsstöd utan krav på någon form av 
motprestation. I Helsingborg ska det vara tydligt för alla som går på bidrag och inte saknar 
arbetsförmåga att det är arbete och egen försörjning som är målet. 
 
Psykisk ohälsa bland barn och unga 
Vi vill att alla barn och unga ska ha en trygg och god uppväxt, därför är det prioriterat för oss 
att arbeta för att minimera den psykiska ohälsan bland barn och unga i Helsingborg. I det 
arbetet är de förebyggande insatserna de absolut viktigaste. Skolan och elevhälsan spelar 
en viktig roll i det förebyggande arbetet. Barn och ungdomar spenderar en stor andel av sin 
tid i skolan och skolan har ett ansvar för att se till att eleverna har en god arbetsmiljö där de 
kan känna sig trygga. Insatserna för att minska mobbning är naturligtvis en viktig del för att 
skapa en trygg miljö, men det handlar också om så konkreta saker som att det finns en 
kommunikation inom lärarlaget så att inte alla prov och inlämningar kommer samtidigt och 
skapar onödig stress och oro för eleverna. Samtidigt som det sker ett förebyggande arbete 
behöver skolan ha en god samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin i de fall där ett barn 
eller en ungdom redan lider av psykisk ohälsa och behöver någon form av behandling. 
Familjen är naturligtvis också viktig för att förebygga psykisk ohälsa bland unga. För att 
stärka familjer redan i ett tidigt stadium när barnen är små vill vi ha fler familjecentraler i 
Helsingborgsområdet. 
 
Metoder mot hedersvåld 
För vissa barn och unga är familjen inte en trygg punkt som kan verka förebyggande mot 
psykisk ohälsa, utan tvärtom ett sammanhang som skapar oro. I en del kulturer förekommer 
hedersrelaterat våld mot barn och unga, främst flickor. Utöver att det är en livslång 
inskränkning av flickors frihet finns det ett antal exempel där förtryck och våld i 
familjehederns namn gått så långt att det kostat flickor och kvinnor livet. I Helsingborg ska 
alla människor vara fria att förverkliga sig själv och sina drömmar, här har den här typen av 
förtryck ingen plats. Vi vill att skolan och Socialtjänsten ytterligare ska öka samverkan och 
utveckla metoder för att upptäcka och förhindra hedersrelaterat våld i Helsingborg.  
 
LSS 
Att människor med någon form av funktionsnedsättning har möjlighet till meningsfull 
sysselsättning och hög livskvalitet är en viktig parameter för att nå den delen av Vision 2035 
som handlar om att Helsingborg ska vara den gemensamma staden. Helsingborg står inför 
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utmanande ekonomiska år och därför måste vi tydligare värna välfärdens kärnuppdrag och 
våga sluta göra saker som inte bidrar till ökad trygghet, valfrihet och kvalitet inom detsamma. 
LSS-verksamhet är i allra högsta grad en del av välfärdens kärnuppdrag. Moderaterna vill 
därför arbeta för att resurserna tydligt går till grunduppdraget, vilket är att skapa ett 
meningsfullt liv och sysselsättning.  
   
LSS-reformen är välgivande för den enskilde och har inneburit kraftigt ökad kvalitet sedan 
dess införande. Dock har den även sett kraftigt ökade kostnader och vi bör nyttja vår 
politiska kraft för att på den nationella arenan påverka beslutsfattare till en översyn av 
utjämningseffekterna utan att slå mot kvalitet eller den enskildes valfrihet. 
 
Ställföreträdar- och överförmyndarverksamhet 
Trots att överförmyndarverksamheten i Helsingborg de senaste åren stått inför prövningar 
med anledning av bland annat det stora antalet ensamkommande barn som kommit hit har 
verksamheten utvecklats och fungerat väl. Riksrevisionen har genomfört en granskning av 
den svenska ställföreträdar- och överförmyndarverksamheten där de konstaterar att 
rättssäkerheten brister och enskilda personer på många håll i landet lider ekonomisk, 
personlig och rättslig skada. Verksamheten i Helsingborg har dock, enligt Länsstyrelsensens 
senaste tillsynsrapporter, visat sig vara mycket väl fungerande. 
 
Ställföreträdar- och överförmyndarverksamhetens primära uppdrag är att erbjuda de omkring 
tvåtusen direkt berörda helsingborgare det skyddsnät de har behov av och rätt till. Det kräver 
en flexibel verksamhet som kan anpassas till de förändningar som sker, som nu närmast 
den nya ställföreträdarformen, framtidsfullmakter och de förändringar som väntas bli följden 
av Riksrevisionens tydliga och angelägna rekommendationer.  
 
Förebyggande arbete och missbruksvård 
Moderaterna vill se ett utökat förebyggande arbete mot missbruk, framförallt bland unga. 
Drogmissbruk genererar både livsfara för den som drabbas och kriminalitet. Skolan är en 
viktig plattform för att nå ut med information om de risker som kommer med ett drogmissbruk 
och var man kan vända sig om man själv eller någon i ens närhet har eller är på väg att 
hamna i ett missbruk. Vi moderater vill att skolorna i Helsingborg gör ett omfattande arbete 
för att informera eleverna om detta. Vi vill också att skolorna ökar sin användning av drogtest 
på elever som misstänks missbruka droger.  
 
I takt med att arbetet med att identifiera missbruk blir mer omfattande krävs också resurser 
för att hjälpa människor ur sitt missbruk. Helsingborgs stad ska ha en väl utbyggd 
verksamhet för att hjälpa människor att komma bort från missbruk och skapa ett bättre liv. 
Det förutsätter inte enbart verksamhet av hög kvalitet inom staden, utan även god 
samverkan med beroendevården i Region Skåne.   
 
Meningsfull sysselsättning för människor med missbruk 
Ett missbruk kommer sällan ensamt. För många människor som lider av missbruks- och 
beroendeproblematik finns även olika typer av psykiatrisk problematik. Konsekvenser av 
långvarigt missbruk blir inte sällan hemlöshet och utanförskap. Helsingborg arbetar 
framgångsrikt och med forskningsstöd bland annat genom Bostad först för att arbeta med 
invånares bostadsproblematik. När människor med missbruks-, beroende-, och psykiatrisk 
problematik får rätt stöd kopplat till en bostad ökar kvarboendet och möjligheterna att ta itu 
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med sina sociala problem betydligt. Det finns idag inga färdiga metoder för hur invånare som 
står längst ifrån arbetsmarknaden ska integreras i sysselsättning och arbetsliv i Helsingborg. 
Samtidigt finns det enkla uppgifter i vår gröna stad som med rätt arbetsledning skulle kunna 
erbjudas dessa invånare, exempelvis grön rehabilitering, genom att se dem som människor 
med resurser. Gränsen mellan sysselsättning och behandling är inte alltid självklar, därför 
krävs även samverkan med Region Skåne. 
Konsekvensen av att erbjuda meningsfull sysselsättning för denna målgrupp är att 
droganvändandet i våra offentliga miljöer minska. Det har flera positiva effekter, inte minst 
att det ökar tryggheten. För de personer med denna typ av problematik som får 
försörjningsstöd ska sysselsättningen vara ett krav. 
 
Avhopparverksamhet 
Det senaste året har vi sett en våldsanvändning i Helsingborg och andra större städer som vi 
inte har sett tidigare med skjutningar, knivdåd och sprängningar. Dåden har hittills i 
huvudsak skett i kriminella konstellationer. För att bli av med problemet måste polisen i 
första hand ha mer resurser och ökade befogenheter, så att de kan bura in dessa kriminella 
personer som skapar otrygghet i Helsingborg. Det är också viktigt för att inte unga personer 
ska hamna i en kriminell livsstil, eftersom de kriminella personer som går fria på våra gator 
blir förebilder för andra unga. Samtidigt vill vi att staden ska erbjuda goda alternativ och stöd 
för att bryta med en kriminell livsstil. I Helsingborg ska det finnas en väl utbyggd verksamhet 
för att ge professionellt stöd till personer som vill komma bort från kriminalitet och är beredda 
att anstränga sig för att skapa ett bättre liv. Verksamheten ska både underlätta avhopp och 
motverka nyrekrytering till kriminella grupper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderaterna i Helsingborg vill: 
 

§ Fortsätta ställa krav om motprestation på människor som går på försörjningsstöd, 
§ Fortsätta utveckla LSS-omsorgen i Helsingborg, 
§ Växla upp arbetet mot psykisk ohälsa bland barn och unga, 
§ Att skolorna i Helsingborg ska göra ett omfattande informationsarbete gällande 

missbruk, 
§ Stärka stadens arbete med att hjälpa människor ur missbruk, 
§ Erbjuda personer med missbruks-, beroende-, och psykiatrisk problematik 

meningsfull sysselsättning, samt att de som får försörjningsstöd har deltagande i 
sysselsättningen som ett villkor, 

§ Erbjuda professionellt stöd till personer som vill ta sig ur en kriminell livsstil. 
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Hälso- och sjukvård 
 
Situationen på lasarettet i Helsingborg är illavarslande. Sedan Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet tog över styret efter valet 2014 har vårdköerna blivit längre och de ekonomiska 
underskotten större. Därtill larmar personalgrupp efter personalgrupp om en ohållbar 
arbetssituation. Att helsingborgarna ska ha en sjukvård att lita på är självklart för 
Moderaterna. Med det höga skattetryck Sverige har ska människor kunna förvänta sig att det 
offentliga fungerar gentemot de som behöver det som mest, vilket personer i behov av 
sjukvård i allra högsta grad gör. 
 
Kortare väntetider för patienter 
De växande vårdköerna i Region Skåne är oroväckande. Idag omfattas all sjukvård i Sverige 
av en vårdgaranti, det innebär att alla patienter har rätt till vård inom ett visst antal dagar. 
Trots att detta är regler som vården är förpliktigad att efterleva är det bara drygt hälften av 
alla skåningar som är i behov av sjukvård som får den inom den tid vårdgarantin anger. Det 
är under all kritik. Moderaterna vill inte bara få rätsida på efterlevnaden av dagens 
vårdgaranti, vill vill spänna bågen och införa snävare tidsgränser i vårdgarantin. Detta ska 
ske genom en utvecklad version av Alliansregeringens kömiljard. Kömiljarden var en 
framgångsrik reform som ökade tillgängligheten till vården och såg till att människor fick rätt 
vård i rätt tid. Den bygger på ett incitamentssystem där de regioner och landsting som lever 
upp till de snäva tidsramar som satts upp tilldelas ekonomiska resurser. 
 
Primärvårdsreform 
Den svenska vården är sjukhustung i internationella jämförelser, och i Skåne ligger andelen 
vård som ges inne på sjukhus därtill något högre än generellt i landet. Den skånska vården 
behöver ställas om så att åtminstone en fjärdedel av vårdproduktionen sker i primärvården, i 
dag är det 15 procent. Moderaterna föreslår en primärvårdsreform för att flytta ut delar av 
den vård som idag ges på sjukhus, till primärvården. Det skulle gynna patienter som kan få 
mer vård på sin vårdcentral utan att behöva besöka sjukhuset, och det skulle gynna 
sjukvården generellt eftersom det skulle avlasta sjukhusen och tydliggöra gränsdragning 
mellan primärvård och sjukhusvård. Primärvårdreformen består av tre ben. Det första är att 
Socialstyrelsen i samverkan med huvudmän, patientorganisationer och vårdens 
medarbetare bör ta fram en nationell, i samlad definition av primärvårdens uppdrag. Det 
andra benet är att detta sedan ska följas av ett nationellt primärvårdsuppdrag till alla 
landsting, regioner och kommuner. Det tredje benet är att alla patienter ska ha en fast 
vårdkontakt i primärvården. Ingen patient eller anhörig ska behöva agera vårdsamordnare, 
det ska vara primärvårdens ansvar att samordna och ge alla patienter en fast vårdkontakt.
   
Utveckla psykiatrin 
Den psykiska ohälsan bland människor i alla åldrar är ett samhällsproblem som inte minst 
leder till personligt lidande för de som drabbas, och deras anhöriga. De senaste åren har 
psykiatrin i Skåne haft problem både med tillgänglighet, arbetsmiljö och hur patienterna 
upplever att de blir bemötta. Trycket på öppenpsykiatrin har ökat och det kräver att 
samverkan mellan öppenvården och primärvården blir bättre. Därtill är det viktigt att 
säkerställa att patientens övergång från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin, i 
de fall det behövs, är välfungerande. Vi vill också öka antalet slutenvårdsplatser i den 
skånska psykiatrin. Dagens platsbrist kan orsaka enorma konsekvenser och livsöden för 
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människorna som är i behov av psykiatrisk slutenvård, vilket i sin tur många gånger kan bli 
dyrare för samhället än kostnaden för att skapa ytterligare vårdplatser och kan dessutom i 
värsta fall leda till att människor mister livet. 
 
Värna valfriheten 
Valfriheten i den skånska vården skapar både högre kvalitet och bättre tillgänglighet. När 
flera aktörer konkurrerar med varandra tvingas kvaliteten på verksamheten att höjas, och 
framförallt hamnar makten att avgöra vad som är bra och vad som är dåligt hos patienten. 
Det innebär därtill att personalen har möjlighet att välja sin arbetsgivare och därmed att 
Region Skåne tvingas vara en konkurrenskraftig arbetsgivare för att behålla sina 
medarbetare. De senaste åren har valfriheten för skåningarna konsekvent nedmonterats  av 
det politiska styret, välfungerande verksamhet har tagits tillbaka i offentlig regi enbart på 
grund av ideologi. Moderaterna vill tvärtom värna och utveckla valfriheten i den skånska 
vården. Vi vill utöka antalet vårdval, men också utreda möjligheten att låta andra aktörer ta 
över två av sjukhusen, samt möjligheten att låta ett av Skånes sjukhus bli helt personalstyrt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

Moderaterna i Helsingborg vill: 
 

§ Verka för att en större andel av den skånska vårdproduktionen ska ske i 
primärvården, 

§ Verka för att Socialstyrelsen i samverkan med huvudmän, patientorganisationer 
och vårdens medarbetare tar fram en nationell samlad definition av primärvårdens 
uppdrag, 

§ Verka för att primärvården får ett samordningsansvar och erbjuder alla patienter en 
fast vårdkontakt, 

§ Verka för snävare tidsgränser i vårdgarantin och införa en utvecklad kömiljard i 
syfte att korta vårdköerna, 

§ Verka för att antalet slutenvårdsplatser inom psykiatrin ökar, 
§ Värna och utveckla valfriheten för skåningarna i vården. 
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Miljö, hållbar utveckling och grön livskvalitet  
År 2035 ska Helsingborg, enligt visionen för staden, vara den skapande, pulserande, 
gemensamma, globala och balanserade staden. I arbetet mot visionens mål är miljöfrågorna 
viktiga eftersom de beslut och det liv vi lever idag påverkar kommande generationer. Vårt 
gröna avtryck får andra leva med. Därför är det viktigt att alla aktörer i vårt samhälle; staden, 
näringslivet, organisationer och medborgarna tar hänsyn till miljöaspekterna i sina beslut, val 
och handlingar. Endast tillsammans kan vi skapa grunden för en bra och hållbar miljö- och 
klimatpolitik.  
 
Helsingborg är bra på miljö. 2009 utsågs Helsingborg till miljöbästa kommun av tidningen 
Miljöaktuellt. 2017 var Helsingborg återigen Sveriges miljöbästa kommun enligt tidningen 
Aktuell Hållbarhet som årligen rankar Sveriges kommuner utifrån deras miljöarbete. 
Rankningarna är resultat av det medvetna, långsiktiga och systematiska miljöarbete som 
bedrivits under de senaste mandatperioderna i Helsingborg och som involverar hela 
Helsingborg. Det Livskvalitetsprogram som tagits fram är ett led i det arbetet. I 
Livskvalitetsprogrammet vävs miljöfrågorna samman med social hållbarhet på ett unikt sätt i 
syfte att staka ut vägen mot den balanserade staden. 
 
Modern miljöpolitik handlar mer om att underlätta för framtagandet av ny teknik och smarta 
lösningar som är både kostnadseffektiva och har begränsad miljö- och klimatpåverkan än att 
proklamera för ett levnadssätt från förr. Vi kan varken stoppa eller vrida tiden tillbaka, 
däremot kan vi främja innovation, nytänkande och ett miljösmart skapande som i sin tur ger 
oss ett hållbart samhälle. Miljö berör oss alla varför erfarenhetsutbyte och samverkan är 
grundläggande. För att lyckas behövs ett starkt och ansvarsfullt politiskt ledarskap. Det 
handlar om att informera, sprida goda exempel, inspirera och att skapa incitament för ökad 
miljömedvetenhet. I Helsingborg ska det vara lätt att göra rätt för miljön, i allt från 
sopsortering och hålla staden ren till att skapa förutsättningar för miljösmarta val och 
främjandet av ny miljövänlig teknik. 
 
Samverkan mot stranderosion 
Helsingborgs kustnära läge erbjuder hög livskvalitet. Närheten till havet skapar ett mervärde 
för staden och dess invånare genom möjligheterna till rekreation och medför en ökad 
attraktionskraft för Helsingborg i arbetet med att locka nya medborgare, företag och turister 
till staden. Det kustnära läget medför också utmaningar vad gäller förhöjda vattenlinjer, 
översvämningar och bekymmer med stranderosion. Utmaningar som Helsingborg delar med 
samtliga kustnära kommuner i landet och framför allt i övriga Skåne. För att bättre kunna 
hantera de utmaningar Helsingborg står inför vill Moderaterna i Helsingborg verka för en 
fördjupad samverkan mot stranderosion inom de kustnära kommunerna i Skåne, som  en 
gemensam även ska innefatta en gemensam skrivelse till regeringen som efterlyser en 
nationell handlings/åtgärdsplan inom området. 
 
Främja innovativa och högteknologiska branscher inom Familjen Helsingborg för att 
få fram ny teknik som främjar miljön 
Innovation och teknik är viktiga komponenter i arbetet mot ett mer hållbart samhälle och 
politiken måste skapa förutsättningar därför. I Helsingborg finns redan ett gott exempel på 
det genom Vera Park på NSR:s anläggning. NSR har genom Vera Park öppnat upp sina 
anläggningar och fungerar som en industripark och försöksplats för forskningsprojekt inom 
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avfall och återvinning. Moderaterna i Helsingborg vill främja innovation och högteknologiska 
branscher inom inte bara Helsingborg utan inom hela Familjen Helsingborg för att få fram ny 
teknik som främjar miljön. De miljöutmaningar vi står inför slutar inte vid stadsgränsen utan 
verkliga lösningar kräver samverkan och samarbete utanför kommungränserna.  
 
Teckna avtal med Fly Green Fund för samtliga stadens flygresor och skapa en 
regional Fly Green Fund 
Ängelholms -och Helsingborgs flygplats är av stor betydelse för Nordvästra Skåne. 
Möjligheten att snabbt och utan långa transporter kunna använda flyget för vidare 
transporter inom Sverige är viktigt,  inte minst för det lokala näringslivet. Ur ett 
miljöperspektiv blir flyget ofta en negativ faktor. Det finns dock åtgärder att vidta för att 
minska flygets negativa påverkan på miljön. En sådan åtgärd är att teckna avtal med Fly 
Green Fund. Genom Fly Green Fund kan t ex företag teckna årsavtal som innebär att 
bioflygbränsle motsvarande samtliga företagets flygresor levereras in i flygbränslesystemet. 
Det bidrar till att bygga upp och utveckla marknaden för bioflygbränsle (och är alltså bättre 
än en ren klimatkompensation) samtidigt som koldioxidtrycket minskar. Det är ingen stor 
kostnad (man kan t ex välja fastpris 100 kr för resor inom Sverige.) men innebär förbättringar 
för miljön. Därför vill Moderaterna i Helsingborg att staden tecknar avtal med Fly Green Fund 
för stadens samtliga flygresor och att staden tar initiativ till att Familjen Helsingborg 
undersöker möjligheterna till att bygga upp en regional Fly Green Fund i nordvästra Skåne i 
syfte att ha en tydlig regional koppling.  
 
Grön gräddfil - miljöförbättrande åtgärder prioriteras i tillståndsprocesser 
Politiken ska underlätta för medborgarna att göra rätt och det ska vara lätt att göra rätt. Ett 
sätt att underlätta för innovation och smarta lösningar inom miljöområdet är att införa en 
“grön gräddfil” som innebär att miljöförbättrande åtgärder behandlas extra skyndsamt och 
prioriteras under handläggningen inom teknik/VA/bygg/miljö etc. På sådant sätt skapas ett 
extra incitament att tänka ur ett hållbarhetsperspektiv vid samtliga frågor som berörs av 
tillståndsprocesser. Moderaterna i Helsingborg vill därför verka för införandet av en sådan 
“grön gräddfil” inom de kommunala tillståndsprocesserna. 
 
Kampanj mot matsvinn i kommunala matserveringar 
Ungefär en tredjedel av all mat som produceras förspills, vilket är ett orimligt slöseri. Inom 
Helsingborg bör vi göra vad vi kan för att inom serveringarna i exempelvis skola och 
äldreomsorg minska matsvinnet i de led vi kan påverka, dvs främst inköp och tillagning samt 
den mat som eleverna och vårdbrukarna kastar. Som ett led i arbetet mot att minska 
matsvinnet bör en årlig informationskampanj inom samtliga serveringar inom skola och 
äldreomsorg införas för att på sådant sätt öka medvetenheten om problemet inom de 
kommunala serveringarna. Moderaterna i Helsingborg vill därför införa en årlig 
informationskampanj inom stadens skol- och äldreomsorgsenheter. 
 
Hållbarhetskrav istället för krav på ekologiskt 
Många kommuner ställer krav på att livsmedel i ökad omfattning ska vara ekologiska. Det är 
problematiskt av många skäl. Importerade ekologiska produkter prioriteras då ibland före 
svenska konventionella produkter, som kan vara betydligt bättre för miljön. Ekologiskt ger 
lägre produktionsvolymer vilket medför en rad problem, t ex högre kostnad, sämre nationell 
självförsörjning och sämre global livsmedelsförsörjning. Det går heller inte att säga att 
ekologiskt är bättre ens enbart ur miljösynpunkt, ibland är konventionellt bättre. Därför vore 
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det bättre att i stället för krav på ekologiskt, ställa ökade krav på hållbarhet utifrån 
miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter i upphandlingar. Moderaterna i Helsingborg 
vill därför att vid kommunala upphandlingar avseende livsmedel ska det ställas större 
hållbarhetskrav framför krav på ekologiskt. 
 
Gröna tak och väggar med blåa inslag i stadsrummet 
Helsingborg växer så det knakar och 2017 passerade Helsingborg 142 000 invånare. 
Befolkningstillväxten ställer krav på nybyggnation genom både exploatering av ny mark och 
förtätning. Vid förtätning tas mark i anspråk som innan utgjort gröna inslag i bebyggelsen. 
Därför är det viktigt att kompensera för den förlust av gröna stråk/gröna områden som 
riskera att försvinna i samband med framförallt förtätning. Ett sätt att göra en sådan 
kompensation är genom gröna väggar och tak, ett arbete som pågått sedan flera år tillbaka i 
Helsingborg. Den första gröna väggen i Helsingborg placerades vid Sundstorget och därefter 
har den fått sällskap av ytterligare gröna väggar och tak. För Moderaterna i Helsingborg är 
det viktigt att arbetet med gröna tak och väggar fortsätter och även med blåa inslag (vatten) 
när stadsrummet förtätas. På sådant sätt behöver ett växande Helsingborg inte stå i konflikt 
med ett grönt Helsingborg, vilket är viktigt för både miljön och vår livskvalitet. 
 
Kustnära fiske  
Lokalt och kustnära fiske gynnar sysselsättningen och företagsamheten, både direkt bland 
fiskare och i det lokala restauranglivet. Goda förutsättningar för småskalig fiskeverksamhet 
är också viktigt för att bevara identitet och kultur i små lokala fiskelägen, i Helsingborgs fall 
gäller det inte minst Råå. Lokalt fångad och landad fisk har dessutom betydande 
miljömässiga fördelar, för att inte tala om den kvalitetsskillnad som finns mellan färsk fisk 
och fisk som transporterats långt innan den hamnar på tallriken.  
Idag är det i flera avseenden lagstiftning som hindrar det småskaliga fisket, både svensk 
lagstiftning och EU-lagstiftning. Det handlar exempelvis om att fritidsfiskare som inte innehar 
yrkeslicens inte får lov att sälja sin fångst. Moderaterna vill värna det småskaliga fisket i 
Helsingborg genom att driva frågan mot ansvarig myndighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderaterna i Helsingborg vill: 
 

§ Verka för fördjupad samverkan mot stranderosion mellan de kustnära kommunerna 
i Skåne innefattande bland annat en gemensam skrivelse till regeringen som 
efterlyser en nationell handlingsplan beträffande stranderosion, 

§ Främja innovativa och högteknologiska branscher inom Familjen Helsingborg för 
att få fram ny teknik som främjar miljön, 

§ Främja gröna tak och väggar med blå inslag i stadsrummet, 
§ Teckna avtal med Fly Green Fund för samtliga stadens resor och verka för 

tillskapandet av en regional Fly Green Fund, 
§ Verka för införandet av en “Grön gräddfil”  - innebärande att miljöförbättrande 

åtgärder prioriteras i tillståndsprocesser, 
§ Inför en årlig kampanj mot matsvinn i kommunala matserveringar, 
§ Verka för att Helsingborgs stad byter ut krav på ekologiskt mot ett hållbarhetskrav, 
§ Värna det lokala småskaliga fisket. 
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Hela Helsingborg ska leva 

 
När Helsingborg växer i ett högt tempo är det viktigt att hela staden utvecklas. Med den stora 
befolkningsökning staden har måste även orterna utanför city växa och utvecklas. Det finns 
dessutom värden i Helsingborgs landsbygdsorter som inte finns i city, så som exempelvis 
närheten till naturen och mindre exploaterade områden. För Moderaterna är det en 
självklarhet att hela Helsingborg lever och utvecklas. Redan idag görs insatser i orterna 
utanför city, både för att utveckla den fysiska miljön och för att förbättra förutsättningarna för 
de helsingborgare som bor och lever där. 
 
Utveckla stationsorterna 
Orter med tågstationer i Helsingborg är centrala i utvecklingen av Helsingborg utanför city. 
Arbetet med att ta fram utvecklingsplaner för respektive stationsort pågår. 
Utvecklingsplanerna är strategier för hur stationsorterna i Helsingborg ska växa och 
utvecklas de kommande åren. I framtagningen av utvecklingsplanerna är det flera viktiga 
parametrar som måste finnas med, det handlar om såväl bostäder som servicefunktioner 
och förutsättningar för företagsamhet och sysselsättning. 
 
Tågstationerna i de mindre orterna spelar en central roll för att skapa förutsättningar för att 
kunna att pendla till och från jobb och utbildning. Det ska vara enkelt att ta sig till och från 
stationerna med såväl bil som cykel, och i vissa avseenden även buss. I anslutning till 
stationerna ska det finnas goda parkeringsmöjligheter för både bil och cykel, och väl 
upplysta gång- och cykelvägar.  
 
Systematiska dialoger med byalag 
I arbetet med att utveckla hela Helsingborg är de lokala byalagen en viktig part. De har ofta 
god lokalkännedom som kan bidra till att utvecklingen av Helsingborgs olika byar och 
stadsdelar blir ännu bättre. Moderaterna vill utveckla dialogen med befintliga byalag och 
fortsatt fokusera på lokala insatser som skapar värden i Helsingborgs bostadsområden och 
byar. Det kan handla om allt ifrån näridrottsplatser och utegym till upprustning av lekplatser 
eller liknande. 

Citys utveckling  
Helsingborg ska vara en attraktiv stad. Målet är att Helsingborg ska vara en skapande och 
pulserande stad, där ett levande city är en viktig del. City är en mötesplats, det är 
helsingborgarnas vardagsrum. Flera intressen finns att ta hänsyn till när vi blir fler 
helsingborgare som ska samsas om samma gemensamma intressen. Det måste vara lätt att 
ta sig till City oavsett vilket färdsätt man färdas med, samtidigt som fler bilfria ytor möjliggör 
fler mötesplatser och verksamhetsytor i form av exempelvis uteserveringar. Moderaterna i 
Helsingborg vill att City i Helsingborg ska vara levande och pulserande, med ett brett utbud 
av upplevelser, varor och tjänster som lockar både helsingborgarna och andra att ta del av 
vad staden har att erbjuda.  
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Landborgskopplingen 
Moderaterna vill ha ett levande city. För att åstadkomma detta behöver det vara enkelt och 
lättillgängligt att ta sig in till staden, oavsett om det är till fots, cykel, kollektivtrafik eller bil. 
För många är bilen en nödvändighet, även för att kunna ta sig in till City. Med 
Landborgskopplingen blir tillgängligheten till City större för den som färdas till fots, cykel eller 
bil, samtidigt som genomfartstrafiken genom City minskar. Med plats för både bilar och 
cyklar blir kapaciteten för parkeringar större och kan därmed frigöra ytor i stadsrummet som 
idag används som parkering. Landborgskopplingen kommer att binda samman City med 
staden ovanför Landborgen, och möjliggör att biltrafiken kan ta sig in till City österifrån utan 
att behöva köra in via staden. Utöver detta kommer det att bli enklare för den som färdas 
med cykel att ta sig upp och ner för Landborgen genom cykelhissarna i anläggningen. 
Samtidigt ska Landborgskopplingen bli mer än ett garage, det ska vara en plats med rörelse 
och människor och där vi ser möjligheter för aktörer att erbjuda ytterligare service till de som 
passerar genom anläggningen med exempelvis kioskverksamhet. Fler människor i rörelse 
bidrar också till ökad trygghet i både anläggningen och staden. 
 
Utveckling av City för stärkt besöksnäring 
Helsingborg har en stor och växande besöks- och turistnäring. Dessa näringar sysselsätter 
allt fler och det är också inom dessa som många nyanlända och unga får sitt första jobb. 
Stora investeringar görs i staden som den nya hotell- och kongressanläggningen SeaU på 
Ångfärjetomten kommer att innebära ett lyft för staden och stärka Helsingborg som plats för 
konferenser, mässor och större evenemang, något som kommer att bidra till fler 
arbetstillfällen och ökad merförsäljning till hela City när fler besökare kommer till staden. En 
annan mötesplats som kommer att bidra till att stärka besöksnäringen är den planerade spa- 
och hotellanläggningen på Gröningen. Det kommer att komplettera och tillföra värden till 
stadskärnan som inte finns idag. Vi i Moderaterna är för att denna anläggning ska byggas.  
 
Citysamverkan 
Staden samverkar tillsammans med handlarna och fastighetsägarna för att utveckla Citys 
attraktivitet. Det är när flera berörda aktörer samverkar man når resultat och vi vill därför 
utveckla det fortsatta arbetet med Citysamverkan för ett levande City. Moderaterna i 
Helsingborg vill hitta nya former för hur man kan fördjupa och utveckla dialogen och 
samarbetet ytterligare.  
 
City som boendeområde 
En förutsättning för ett attraktivt City är att det finns ett varierat och stort utbud av varor och 
tjänster. Om man bor i stadens centrala delar ska man inte behöva ta bilen eller 
kollektivtrafiken för att ta sig utanför stadskärnan för att handla dagligvaror. Det är både ur 
miljösynpunkt och livskvalitet önskvärt att man ska kunna klara av sina ärenden i sitt 
närområde. Det är därför viktigt att vi står upp för och möjliggör att olika verksamheter och 
handel har förutsättningar för att kunna etablera sig i City. En viktig förutsättning är att fler 
människor bor i City, något som konvertering av fastigheter till bostäder starkt skulle kunna 
bidra till. Fler invånare i City innebär att fler människor rör sig där, vilket också bidrar till att 
öka tryggheten. Vi vill därför verka och uppmuntra för att det ska finnas en bredd och 
mångfald av näringsverksamheter som erbjuder varor och tjänster i City. 
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Ett tryggt och levande nöjesliv 
Helsingborg är en av Sveriges krogtätaste städer. Här finns ett rikt nöjesliv för människor i 
alla åldrar. Det är viktigt att värna för att Helsingborg fortsatt ska vara en levande och 
attraktiv stad, men det förutsätter också att nöjeslivet på kvälls- och nattetid är tryggt. Det 
trygghetsarbetet måste ske gemensamt mellan staden, polisen och nattklubbarna, vilket 
enbart är möjligt med tillståndsgivna nattklubbar, inte med olagliga svartklubbar. Det är bland 
annat därför vi moderater vill att Helsingborgs stad ska ha en öppen och liberal syn på 
utskänkningstillstånd. Exempelvis ska nattklubbar som vill ha tillstånd att sälja alkohol fram 
till 05.00 kunna få det. Till skillnad från svartklubbar kan de tillståndsgivna krogarna och 
nattklubbarna vara med och bidra till att skapa ett tryggt nattliv i Helsingborg. Därför ser vi 
hellre att staden har en generös syn på utskänkningstillstånd, än att ett begränsat 
tillståndsgivet utbud ökar efterfrågan på svartklubbar. Det kräver dock noggranna kontroller 
och tuffa konsekvenser för de som inte följer reglerna. Helsingborgs stad ska hellre se 
möjligheter än hinder när krogar ansöker om tillstånd, men också vara hårda mot de som 
inte följer reglerna. Enligt rådande lagstiftning krävs danstillstånd för den krog som vill 
erbjuda möjligheten att dansa, det är både dumt och onödigt. Vi vill verka för att kravet på 
danstillstånd avskaffas. 
 
Söder 
Helsingborg utvecklas och växer i rask takt. Detta gäller särskilt Söder. Radison Blu 
öppnade 2015. Detta följs nu av tillbyggnaden av Tingsrätten och ombyggnaden av gamla 
Söderpunkten till ett modernt köpcentrum i Södercity med ny biograf och ett utbud av butiker 
och restauranger. Mycket har gjorts och vi vill fortsätta med arbetet att utveckla Söder till en 
modern, attraktiv och trygg stadsdel. 
  
Återkonvertering av bostäder 
City är attraktivt både för kontor och bostäder. Byggnationen i City har funnits olika lång tid 
och ofta har funktionen ändrats under årens lopp. Flertalet hus är ursprungligen uppförda 
som bostadshus som sedermera blivit kontor för att återigen bli bostäder. Att återkonvertera 
kontor till bostäder försvåras tyvärr av krångliga regelverk, något som begränsar 
möjligheterna för fler bostäder i befintlig bebyggelse i City. Genom att göra det enklare för 
återkonvertering kan fler bostäder tillskapas till en i sammanhanget låg kostnad, vilket är 
gynnsamt både ur ekonomisk och miljömässig synpunkt. Moderaterna i Helsingborg vill 
därför att det ska bli enklare att återkonvertera kontorsfastigheter till bostäder. 
 
 
 

 

 

 

Moderaterna i Helsingborg vill: 
 

§ Arbeta för att hela Helsingborg är attraktivt och levande, 
§ Fortsätta utveckla de stationsnära orterna i Helsingborg, 
§ Verka för att det finns ett tillfredsställande utbud av pendlarparkeringar, för såväl 

bil som cykel, vid tågstationerna, 
§ Utveckla dialogen med befintliga byalag i Helsingborg, 
§ Verka för att en Landborgskoppling kommer på plats, 
§ Växla upp och fördjupa arbetet med Citysamverkan, 
§ Stå upp för mångfald i utbudet av varor och tjänster i City, 
§ Utveckla Helsingborg som nöjesstad genom att ge fler nattklubbar i Helsingborg 

tillstånd till 05.00 samt verka för att avskaffa danstillståndet, 
§ Utveckla Söder till en attraktiv, levande och trygg stadsdel, 
§ Förenkla möjligheterna att konvertera kontor till bostäder. 
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Trygghet  
 
Alla ska känna sig trygga i Helsingborg. Oavsett om man är barn eller vuxen, mitt i livet eller 
äldre, kvinna eller man. Oavsett om klockan är tolv på förmiddagen, halv åtta på kvällen eller 
mitt i natten. Oavsett om det är mörkt eller ljust ute. Tyvärr visar polisens 
trygghetsundersökning för nordvästra Skåne att så inte är fallet. Det är givetvis inte 
acceptabelt.  
Under den mandatperiod som varit, har Moderaterna i Helsingborg tagit initiativ till 
samverkan mellan olika myndigheter för krafttag mot den organiserade brottsligheten. Ska 
samhället lyckas motarbeta den organiserade brottsligheten krävs det att alla berörda jobbar 
tillsammans. Så sker nu och i Helsingborg har det skett ett antal framgångsrika tillslag mot 
olika näringslivsverksamheter med kriminella rötter där just samverkan mellan berörda 
myndigheter varit en förutsättning för framgång. Detta är ett exempel på där lokala insatser 
kan göra skillnad i kampen mot kriminalitet. Dock är det så att grunden för vår trygghet, polis 
och rättsstaten, till mångt och mycket styrs nationellt. Därför är det också viktigt för 
Moderaterna i Helsingborg att driva trygghetsfrågan inte bara ur ett lokalt perspektiv utan 
även ett nationellt. Först genom goda insatser både lokalt och nationellt har vi verkliga 
förutsättningar att skapa ett tryggare Helsingborg för alla. 
 
Fler poliser och civilanställda inom polisen 
Den 18 oktober 2017 utsattes polishuset i Helsingborg för ett sprängdåd och vi blev alla 
påminda om hur lätt det är att gå till angrepp mot vår demokrati. Ett sprängdåd mot vår 
polisstation kan inte ses på något annat sätt. Polisen och deras arbete finns till för att 
upprätthålla lag och ordning. Polisen finns till för att skydda oss, nu måste vi skydda dem. 
Under de gångna åren har befolkningstillväxten varit så hög att de satsningar som gjorts på 
rättsväsendet ändå inte förmått hålla jämna steg med utvecklingen. Antalet poliser är idag 
därför inte, sett till antalet invånare, tillräckligt många. Detta vill vi ändra på. Tillräckligt 
många poliser är grunden för en trygg stad. Givetvis är det centralt att hela rättskedjan 
fungerar och gör sitt arbete, men det brottsförebyggande arbetet börjar alltid med polisen. 
En fungerande polis är fundamentet i vår rättsstat. Det arbete som en polis gör i den 
ingripande verksamheten kan inte ersättas av andra. Polisen behöver vara på plats vid 
behov i större utsträckning än vad som idag är möjligt då personalresursen inte räcker till. 
Polisen har för få kollegor. Det gäller såväl i den ingripande verksamheten som i det 
utredande arbetet. Att bara satsa på fler poliser i uniform är inte tillräckligt. För lagföring 
krävs inte bara gripande utan även utredning. Fler yrkeskategorier än poliser kan utreda 
brott. Det ser vi idag redan beträffande civilutredarna och it-forensikerna. Vi behöver därför 
öka antalet anställda inom polisen, både beträffande poliser och civilanställda. 
 
Högre löner för polisen 
Samtidigt som samhället behöver fler poliser möts vi av information om hur nyutbildade 
poliser hoppar av eller söker sig till andra yrken. Människor, som har valt att utbilda sig till ett 
yrke där de dagliga arbetsuppgifter ibland innebär ett konkret risktagande med liv och hälsa, 
finner arbetsförhållandena och/eller ersättningen så otillräckliga att man väljer att inte fullfölja 
sin yrkesdröm. Det kan vi inte acceptera. Om man är beredd att offra och riskera så 
grundläggande saker för samhällets bästa, måste samhället också visa sin uppskattning och 
stöd. Vad man får i lönekuvertet är inte allt, men givetvis är det en betydande faktor vad 
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gäller intresse och lojalitet mot ett viss yrke. Medellönen för en polis i Skåne ligger idag på 
drygt 26 000 kronor och nationellt på drygt 27 000 kronor. Det tycker vi är för lite sett till 
arbetsuppgifter och den enskildes insats för att fullgöra sitt arbete. Därför vill Moderaterna i 
Helsingborg verka för att man höjer polisens löner. 
  
Skärpta straff och slopad ungdomsrabatt mellan åldrarna 18-21 år 
Straffet för ett viss brott ska spegla samhällets bedömning av hur allvarligt ett visst brott är. 
Samhällets utveckling har dock medfört att straffskalorna har halkat efter. Kriminaliteten 
upplevs stundom grövre men samhällets förmåga att svara upp på den vid lagföring uteblir. 
Av den anledningen vill vi ha en översyn av straffskalorna. Det är exempelvis inte rimligt att 
en person som har 1 000-tals barnpornografiska bilder döms till villkorlig dom och böter. 
Därför måste vi ser över våra straffskalor och höja straffen för flera olika brottskategorier. 
 
Idag har vi en lagstiftning som innebär att den som begår brott och är över 18 år men under 
21 år får en så kallad ungdomsrabatt vid straffmätningen, dvs den personen får ett mildare 
straff än om en person över 21 år skulle ha begått exakt samma gärning. Detta tycker vi är 
fel. Personer mellan 18 och 21 år begår idag ibland mycket grova brott, det handlar inte 
längre bara om typiska “ungdomsbrott” såsom skadegörelse eller misshandel. Personer 
mellan 18 och 21 år gör sig skyldiga till rån, grova stölder, mord, vapenbrott osv. När man 
har fyllt 18 år är man myndig och betraktas som vuxen i samhällets ögon. I linje därmed bör 
man också bedömas som vuxen fullt ut i en rättsprocess. Ungdomsrabatten för dem mellan 
18 och 21 år bör därför plockas bort.  
 
Krafttag mot organiserad brottslighet i samverkan med polis och andra myndigheter 
Den organiserade brottsligheten finns mitt ibland oss. En alltför billig hårklippning, 
affärsverksamheter som säljer cigaretter utan svensk varningstext, en biltvätt för en 
hundralapp - den organiserade brottsligheten bedriver näringsverksamhet mitt ibland oss 
och för att bekämpa den räcker det inte med insatser från polisen. Av den anledningen har 
det i Helsingborg under de senaste åren genomförts riktade operativa insatser med bred 
uppslutning från myndighetssidan för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Genom 
att “go for the money” har vi en verklig möjlighet att bekämpa den organiserade 
brottsligheten långsiktigt. Här har vi alla dock ett ansvar som enskilda medborgare att aktivt 
väljer bort tjänster som framstår för billiga för att vara rena och anmäler när vi ser eller 
utsätts för något brottsligt.  

Moderaterna i Helsingborg vill fortsätta arbetet mot organiserad brottslighet i Helsingborg 
genom fördjupad samverkan med polis och andra myndigheter. Organiserad brottslighet 
berör en rad olika aktörer i vårt samhälle, allt från Försäkringskassan, 
Kronofogdemyndigheten och Socialtjänsten. För att kunna bekämpa den organiserade 
brottsligheten räcker det inte med att polisen gör sitt arbete, det krävs även insatser från 
övriga samhället.  

Först när vi arbetar tillsammans blir vi verkligen effektiva, vilket en fördjupad samverkan med 
samtliga berörda myndigheter har visat i Helsingborg. Detta arbete vill vi fortsätta och 
utveckla. Ett viktigt steg i att utveckla detta är att nationella myndigheter får ett tydligt mandat 
att tillsammans med lokala aktörer samverka för att motverka den organiserade 
brottsligheten. Det är när vi samlar samhällets resurser för att motverka den organiserade 
brottsligheten som vi kan nå framgång i arbetet.  
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Fler trygghetskameror på brottsutsatta platser i Helsingborg 
Användningen av trygghetskameror måste givetvis vägas mot det integritetsintrång som kan 
upplevas från individens sida med vetskapen att man blir filmad på en offentlig plats. Att bli 
utsatt för brott är dock en betydligt värre integritetskränkning. Genom fler trygghetskameror 
på sådana platser inom Helsingborg, som vi vet är extra utsatta för brott, är det vår 
uppfattning att tryggheten ökar. Trygghetskameror verkar både avskräckande och säkrar 
bevis om brott inträffar, vilket ökar samhällets möjlighet till lagföring. Detta är bra. 
Moderaterna i Helsingborg vill därför ha fler trygghetskameror på brottsutsatta platser i 
Helsingborg. 

Fler dialoger med boende för ökad trygghet i deras område  
Trygghet är en bred politisk fråga som handlar om allt från ljussätta gångstråk till resurser till 
polisen. En viktig faktor i det övergripande trygghetsarbetet är dialoger med medborgarna 
om vilka åtgärder de vill ha för att öka tryggheten där de bor. Alla ska kunna känna sig 
trygga i sitt bostadsområde och det är de boende som känner sitt bostadsområde och bäst 
vet vilka områden som känns otrygga. Därför vill Moderaterna i Helsingborg arbeta för fler 
dialoger med boende för att öka tryggheten i bostadsområdena. 
 
Förstärkning av mobila teamet  som arbetar förebyggande och möter ungdomar där 
de är 
Mobila teamet i Helsingborg består idag av sex socialarbetare som jobbar uppsökande och 
förebyggande med ungdomar. Tanken med utformningen av mobila teamets arbetssätt är att 
de genom sin närvaro och sina orossamtal med vårdnadshavarna, ska minska antalet brott 
begångna av ungdomar och öka tryggheten i Helsingborg. För att ytterligare bemöta den oro 
och otrygghet som kan uppstå i aktuella miljöer vill Moderaterna i Helsingborg förstärka 
mobila teamet för att säkerställa att den resurs som mobila teamet utgör arbetar på ett 
optimalt sätt. 
 
Satsning på frivilliga som exempelvis nattvandrare 
Helsingborgs stad har idag ett väl fungerande Volontärcenter där medborgarna kan anmälan 
sig till olika uppdrag på frivillig basis. Moderaterna i Helsingborg vill se ytterligare satsningar 
på frivilligverksamheten till att även omfatta stadens trygghetsarbete genom exempelvis 
nattvandrare.  
 
Purple flag - certifiering av trygga stadskärnor 
Under 2017 fick Helsingborg ta emot en Purple Flag certifiering för stadens trygghetsarbete 
med området kring Mariatorget. Purple Flag arbetar med att synliggöra städer som på ett 
framgångsrikt sätt arbetar med att förbättra och utveckla tryggheten, tillgängligheten, utbudet 
och utemiljöerna inom ett särskilt område i staden. Moderaterna i Helsingborg vill verka för 
att ytterligare delar av Helsingborgs stadskärna får Purple Flag certifieringar genom ett 
målmedvetet och långsiktigt arbete med fler stadsdelar avseende ökad trygghet, 
tillgänglighet, utbud och utemiljöer. På sådant sätt skulle tryggheten i Helsingborg stärkas 
ytterligare.  
 
Samverkan med HIF och polisen för trygga matcher 
HIF:s matcher i Helsingborg ska vara till för alla. Det är inte acceptabelt att 
fotbollshuliganismen tar över, lägger beslag på Helsingborg och förstör fotbollsupplevelsen 
och i värsta fall, vår stad. Det som har hänt får inte hända igen. En fotbollsmatch på Olympia 
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i Helsingborg ska vara trygg, ingen ska behöva tänka två gånger inför att ta med sig barn 
eller mormor på match och färden dit och hem ska gå utan tanke på vilken väg som är 
säkrast. För att komma tillrätta med de problem som har varit kan vi dock inte lämna allt till 
polisen, staden eller HIF. Vi måste alla samverka för bästa resultat för vi har alla ett stort 
intresse av att matcherna kan förlöpa utan störningar och otrygga inslag. Därför vill 
Moderaterna i Helsingborg samverka med både HIF och polisen för trygga matcher. 
 
Brottsförebyggande tvärsektoriell samverkan inom Helsingborg  
Ett tryggt samhälle måste ha kunskap och förmåga att kunna utreda och beivra brott när de 
inträffat. Ett tryggt samhälle måste också ha förmåga att arbeta brottsförebyggande. Det 
bästa är ju om brott aldrig inträffar. Redan idag görs det brottsförebyggande insatser i 
Helsingborg,  insatser som kan se väldigt olika ut; allt från att öka belysningen på ett 
ljusfattigt gångstråk till att öka närvaron av vuxna under rasterna vid en skola. Det 
brottsförebyggande arbetet behöver dock samordnas för att bli ännu bättre. Därför vill 
Moderaterna i Helsingborg verka för en ökad tvärsektoriell samverkan inom stadens 
förvaltningar med fokus på brottsförebyggande arbete. 
 
Verka för trygg stadsplanering genom att bygga bort otrygga inslag i den fysiska 
miljön och hålla staden hel och ren 
Arbetet mot otrygghet kan vara väldigt konkret och det börjar med att Helsingborg ska vara 
en hel och ren stad. Klotter, trasig gatubelysning, nedskräpning med mera är alla saker som 
påverkar vår stadsmiljö på ett otryggt sätt. En nedklottrad, nedskräpad och trasig stad 
signalerar att här tar ingen ansvar. Här håller ingen ordning. Därför har det under de senaste 
mandatperioderna satsats mycket på att hålla Helsingborg ren och hitta effektiva åtgärder 
mot klotter genom bland annat interaktiva soptunnor, åtgärdsprogram för klottersanering 
samt konceptet “I love HBG”. Arbetet med att hålla vår stad hel och ren är viktigt och 
kommer alltid vara prioriterat för Moderaterna i Helsingborg.  
 
Utöver att hålla staden hel och ren är det viktigt för såväl den upplevda som reella 
tryggheten att arbeta utifrån ett trygghetsperspektiv vid stadsplanering och förvaltning av vår 
stad. Det arbetet är konkret och kan handla om att ta bort stora buskage invid gångstråk och 
se till att stadens mötesplatser är upplysta. Genom att ha ett trygghetstänk vid nybyggnation, 
ombyggnation och stadsplanering överlag minimerar vi ur ett stadsplaneringsperspektiv 
otryggheten. Därför vill Moderaterna i Helsingborg verka för en trygg stadsplanering genom 
att fortsätta införliva trygghetsperspektivet i de frågorna. 
 
Trygghetsvärdar 
Trygghetsvärdar är lättrörliga resurser som kompletterar mobila teamet och polisen. De 
saknar befogenheterna som väktare har men bidrar ändå till att öka tryggheten. Fler 
trygghetsvärdar bidrar till att öka den upplevda tryggheten med fler vuxna i rörelse på stan 
som kan stötta och hjälpa till genom att exempelvis larma om något inte står rätt till och 
hjälpa till på olika sätt i det trygghetsskapande arbetet. 
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Moderaterna i Helsingborg vill: 
 

§ Verka för att nationellt öka antalet poliser och civilanställda så att Sverige har minst 
25 000 poliser år 2025 och lika många fler civilanställda under samma period samt 
verka för höjda polislöner, 

§ Verka för skärpta straff och slopad ungdomsrabatt för 18-21 åringar, 
§ Verka för att nationella myndigheter får ett tydligt uppdrag och mandat att samverka 

med andra aktörer lokalt för att motverka organiserad brottslighet och att samla 
samhällets resurser för att motverka detta, 

§ Öka antalet trygghetskameror på brottsutsatta platser i Helsingborg, 
§ Fler boendedialoger för att öka tryggheten i bostadsområdena, 
§ Förstärkning av mobila teamet som arbetar förebyggande och möter ungdomar där 

de är, 
§ Satsning på frivilliga som exempelvis nattvandrare, 
§ Verka för att ytterligare områden i Helsingborgs stadskärna får certifiering Purple 

Flag, 
§ Samverkan med HIF och polisen för tryggare matcher, 
§ Utveckla en tvärsektoriell brottsförebyggande samverkan inom Helsingborg, 
§ Verka för trygg stadsplanering genom att bygga bort otrygga inslag i den fysiska 

miljön, 
§ Arbeta för fler trygghetsvärdar i Helsingborg. 
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Digitalisering  
 
Digitaliseringen av vårt samhälle är ett faktum som både kommuner, landsting och 
privatpersoner måste förhålla sig till. Helsingborg ligger i framkant, ett kvitto på det är inte 
minst utmärkelsen Sveriges IT-kommun 2015. Enligt undersökningen “Svenskarna och 
internet” hade 93 procent av svenskarna tillgång till internet redan 2015, 77 procent hade en 
smartmobil och 76 procent använder internet i mobilen, 62 procent angav att de gjorde det 
dagligen. Snabba och stabila uppkopplingar är därför en lika grundläggande och viktig 
infrastruktur som vatten, avlopp och vägar. Fibernätet ska utgöra stommen där 
tjänsteleverantörer konkurrerar med olika tjänster och produkter. Arbetet med att bygga ut 
fibernätet pågår genom Öresundskraft. För att dra nytta av internets många fördelar måste 
stadens invånare garanteras tillgång till internet. 
      
Helsingborg stad ska vara väl representerat på internet. Det innebär att staden ska finnas i 
alla de kanaler och på de platser människor besöker på internet. Det ställer krav på staden 
som måste vara nyfiken, anpassningsbar och beredd att ompröva sin kommunikation om 
mottagarna förändrar beteende. E-tjänster är ett utmärkt exempel på en teknisk lösning som 
låter människor och företag utföra sina ärenden i staden på tider då det passar dem. Det 
spar både tid och resurser som kan användas till annan verksamhet.  
 
Helsingborgs stad ska vara tillgängligt för helsingborgarna dygnet runt. För att det ska vara 
möjligt är digitala tjänster en förutsättning. Det handlar om att öka servicen och 
tillgängligheten för helsingborgarna, men också om att effektivisera processer och frigöra 
resurser som istället kan läggas på stadens kärnverksamheter. 
 
Digitalisering för att stärka kärnverksamheten 
Med moderna digitala hjälpmedel kan vi arbeta både bättre, smartare och billigare. Framöver 
kommer skatteintäkterna inte räcka om vi fortsätter arbeta som vi gör idag. För att 
säkerställa att helsingborgarna även i framtiden ska ha tillgång till bra skola, vård och 
omsorg är det avgörande att vi drar nytta av internets och digitaliseringens möjligheter i 
stadens kärnverksamhet. Både i skolan, vården och omsorgen kan digitalisering bidra till 
flera goda effekter. Inte minst ökat individfokus och större möjligheter till automatisering, 
vilket i sin tur gör att personalen kan få mer tid för eleverna och de äldre. Vi vill även att all 
verksamhet kring försörjningsstöd ska automatiseras. Idag finns möjlighet att skicka in 
ansökan digitalt. Vi vill utveckla det till att även hanteringen av ärendet ska ske digitalt och 
automatiskt av en dator. 
 
Digital infrastruktur     
Moderaterna har tagit initiativ till att införa fria wifi-zoner i stadsrummet som möjliggör för 
helsingborgare, turister och besökare att använda internet för exempelvis besöksinformation. 
Satsningen var när den lanserades unik och är Sveriges första helt öppna, allmänt 
tillgängliga surfzoner. Utöver dessa wifi-zoner finns ett omfattande nätverk av wifi i stadens 
egna lokaler och skolor som underlättar för stadens medarbetare och elever att använda 
internet i arbetet. Genom att tillförsäkra helsingborgarna bra uppkopplingar och skapa 
attraktiva tjänster kan internets alla fördelar tas tillvara. En annan viktig del av arbetet med 
att skapa god digital infrastruktur är att människor ska ha tillgång till bra internet i sina hem. 



 50 

Stadens mål om att 95 procent av hushållen i Helsingborg ska ha tillgång till snabbt och 
stabilt fiber till år 2020 är ett bra mål som vi moderater vill fortsätta arbeta mot. 
 
E-tjänster för enklare kontakt med staden 
Helsingborgs stad ligger långt fram i arbetet med att införa e-tjänster som kan göra livet 
enklare för Helsingborgs invånare och företagare. E-tjänster möjliggör för de som har ett 
ärende att utföra hos stadens förvaltningar att göra detta på de tider som passar den 
enskilde bäst. Idag finns över 180 aktiva e-tjänster varav många används flitigt av 
helsingborgarna. Moderaterna vill fortsätta utveckla e-tjänster för att effektivisera 
helsingborgarnas kontakter med staden. Detta ska ske inom de områden där det finns 
potential att effektivisera arbetet och därmed frigöra resurser till annan verksamhet. 
Vi moderater vill också att det skapas en digital plattform där helsingborgarna kan samla all 
sin kommunikation med staden. Det kan vara allt ifrån myndighetsärenden till information om 
vad som händer i staden. När det gäller information från staden ska varje helsingborgare 
själv kunna välja vilken typ av information man är intresserad av att få. Det skulle underlätta 
helsingborgarnas kontakt med staden och öka transparensen in i stadens verksamheter.   
      
Helsingborgs ska vara en smart stad 
Helsingborg ska vara en smart stad, det innebär att staden såväl som helsingborgare, 
besökare och företag ska ha goda möjligheter att dra nytta av allt det digitalisering och 
modern utveckling erbjuder. Ett led i det arbetet är utvecklingen av en öppen stadshubb, ett 
sensornät, där vem som helst kan koppla upp sig för att dra nytta och bli en del av den 
smarta staden. Genom stadshubben öppnas nya möjligheter till kommunikation mellan 
föremål, fordon och apparater, vilket i sin tur möjliggör nya tjänster och förbättrad service 
inom många områden. Vi vill se fortsatt utveckling av den här typen av smarta tjänster i 
Helsingborg tillsammans med näringslivet och akademin. 
 
Öppen data tillgänglig för alla 
Smarta mobiltelefoner och surfplattor har på senare år tagit över och förändrat hur 
människor konsumerar information. Det har banat väg för utvecklare som kan ta fram 
fantastiska tjänster och appar med användningsområden som ingen tidigare kunnat tänka 
sig. Här finns en möjlighet för staden att tillgängliggöra data genom att öppna upp databaser 
av olika slag som utvecklare sedan kan använda för att skapa egna tjänster och produkter. 
Det skapar ett mervärde för helsingborgare och besökare som kan använda tjänsterna. 
      
Öppen data skapar förutom detta även öppenhet och transparens. Alla medborgare kan se 
och använda materialet och på så sätt lära sig mer om stadens verksamheter. Moderaterna 
vill fortsätta arbetet med öppna data och se till att all data som kan ska göras  tillgänglig. I 
detta arbete är det viktigt att se över vilka samverkansmöjligheter som finns med andra 
aktörer såsom exempelvis Campus Helsingborg. 
 

 
 
 
 

Moderaterna i Helsingborg vill: 
       

§ Att Helsingborg ska vara en modern stad med relevant kommunikation och aktuell 
information via internet och appar, 

§ Att Helsingborg ska bli bäst på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, 
§ Införa fler fria WiFi-zoner, 
§ Skapa fler e-tjänster för enklare kontakt med staden, 
§ Att Helsingborg ska vara en smart stad, 
§ Tillgängliggöra stadens data för att möjliggöra utveckling av appar och 

webbtjänster. 
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Helsingborg i omvärlden 
  
Flera av alla Helsingborgs framgångar de senaste åren är ett resultat av samverkan på olika 
håll. Mellan kommunerna i nordvästra Skåne pågår samverkan inom ramen för Familjen 
Helsingborg. Det ger möjlighet till erfarenhetsutbyten och dialog, men för också i vissa fall 
med sig direkta ekonomiska vinster i form av stordriftsfördelar. Att vi samverkar över 
kommungränserna är dessutom naturligt eftersom människor obehindrat i sin vardag rör sig 
mellan kommunerna och tar del av hela regionen. Människor bryr dig inte om 
kommungränser, och då måste även politiken se utanför dessa. Samverkan i Familjen 
Helsingborg är ett gott exempel på hur flera kommuner kan arbeta gemensamt för hela den 
geografiska regionens utveckling. Moderaterna vill värna och utveckla samverkan inom 
Familjen Helsingborg. En viktig parameter i det arbetet är att infrastrukturen möter 
människors behov, det gäller såväl bilvägar som kollektivtrafik och cykelvägar. Idag finns 
inte minst infrastrukturproblem på väg 111 och på E6an, vägar som många människor i 
nordvästra Skåne är beroende av för att ta sig till och från arbetet, och nästintill dagligen 
avstannar trafiken på grund av långa köer. På väg 111 är en av anledningarna de bussfiler 
som går längs med delar av sträckan. Dessa bussfiler vill vi helt ta bort för att underlätta för 
de människor som kör på väg 111 att komma till och från sitt arbete. De fyra filer som utgör 
E6 idag är inte tillräckliga för den trafik som går i båda riktningarna dagligen. Under 2017 
inträffade 292 olyckor på sträckan mellan Helsingborg och Vellinge, det motsvarar drygt en 
olycka per dag mellan måndag och fredag. Vi moderater vill att E6 byggs ut till minst sex filer 
för att människor som kör där ska kunna göra det på ett säkert sätt.  
 
Samma typer av fördelar finns i den region som ibland kallas Halmsingborg, det vill säga 
nordvästra Skåne och södra Halland med knutpunkterna Helsingborg och Halmstad. Här 
finns både möjligheter till att föra städerna närmre varandra i syfte att utöka 
arbetsmarknadsregionen och ge förutsättningar för samverkan och utbyte mellan regionens 
näringsliv, Campus Helsingborg och Halmstad högskola. När Västkustbanan är fullt utbyggd 
med dubbelspår kommer förutsättningarna bli ännu bättre. Riksdagen fattade redan 1992 
beslut om att bygga dubbelspår på hela sträckan, från Lund till Göteborg, men fortfarande 
finns det bara enkelspår på betydande delar. Det bidrar till att Västkustbanans fulla kapacitet 
inte kan utnyttjas och därmed till att kopplingen mellan Helsingborg, Halmstad och Göteborg 
inte är så stark som den hade kunnat vara. När Västkustbanan är fullt utbyggd med 
dubbelspår kommer det kunna gå fler tåg och restiderna kommer bli kortare. Det minskar det 
mentala avståndet mellan städerna längs västkusten eftersom det skapar möjligheter för 
människorna i regionen att arbeta och studera längre ifrån sitt hem utan att pendlingstiden 
ökar. Även näringslivet tjänar på detta då tillgången på kompetens och arbetskraft ökar. 
 
Utbytet mellan västra och östra Skåne behöver också stärkas. Skånebanan, den järnväg 
som går mellan Kristianstad och Helsingborg, är idag en av Sveriges mest trafikerade 
enkelspår. Genom att bygga ut Skånebanan med dubbelspår ökar möjligheten för människor 
att på ett smidigt sätt röra sig mellan Skånes nordöstra och nordvästra delar, vilket såväl 
människorna som företagen i regionen kommer ha nytta av. Det skapar också möjligheter i 
stärkt attraktionskraft och tillväxt i de mindre stationsorter som ligger längs med sträckan. 
 
Helsingborgs geografiska placering mitt i Öresundsregionen, en av Europas starkaste 
tillväxtregioner, för också med sig stora möjligheter. Trots att Helsingborg redan är en 
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attraktiv stad både som boendeort och besöksmål kan den bilden ytterligare stärkas av att 
dra nytta av Köpenhamns attraktionskraft. Samverkan inom Greater Copenhagen stärker 
Helsingborg och sätter staden i en tydlig internationell kontext. Det är därtill ett viktigt forum 
för att fortsatt driva på arbetet med att få till stånd en fast förbindelse mellan Helsingborg och 
Helsingör. En fast HH-förbindelse skulle ytterligare koppla samman nordvästra Skåne med 
övriga Europa, inte minst med anledning av att restiderna blir kortare. Med det öppnas också 
möjligheten för människor att arbetspendla längre sträckor inom regionen och därmed blir 
den lokala arbetsmarknaden betydligt större. Genom en starkare internationell koppling ökar 
också attraktionskraften i vår region för både företag och högkvalificerad kompetens.  
 
Helsingborgs intressen behöver beaktas även på ett nationellt plan. Vi vill fortsätta arbeta för 
att stärka Helsingborg som en relevant röst gentemot de nationella plattformarna, det 
handlar om såväl Riksdagen och regeringen som de nationella myndigheterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderaterna i Helsingborg vill: 
 

§ Värna och utveckla samarbetet inom Familjen Helsingborg, 
§ Verka för att bussfilerna på väg 111 tas bort, 
§ Verka för sex filer på E6, 
§ Värna och utveckla samarbetet mellan nordvästra Skåne och södra Halland, 
§ Värna och utveckla samarbetet inom Greater Copenhagen, 
§ Verka för att Västkustbanan byggs ut till dubbelspår, 
§ Verka för att Skånebanan byggs ut till dubbelspår, 
§ Fortsätta arbeta för en fast HH-förbindelse, 
§ Säkerställa att Helsingborg är en relevant röst gentemot de nationella 

plattformarna. 
 


