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Utblick



LEDARE

Ett händelserikt 2018 börjar gå mot sitt slut och så här i slutet av 
året kan det därför vara värt att blicka tillbaka. Med start i mars fram 
till och med valdagen har vi tillsammans bedrivit en fantastisk valrö-
relse. Trots en tuff sommar, motvind i opinionen och faktumet att vi 
har styrt staden i 12 år, lyckades vi tillsammans göra ett fantastiskt 
valresultat. Redan på valnatten stod det klart att Alliansen är den 
största minoriteten i Helsingborg. Glädjande är också att Helsing-
borg är  den kommun av Sveriges femton största,  där Moderaterna 
har det högsta väljarstödet. Det ska vi vara stolta över och vi hade 
aldrig lyckats om det inte vore för det arbete ni lägger ner på att 
göra Helsingborg, Skåne och Sverige lite blåare. 
 I regionen har vi fått ett välbehövligt maktskifte, där Alliansen 
liksom i Helsingborg styr som största minoritet. Efter åtta år som 
kommunalråd här i staden har jag gått vidare till nya utmaningar 
som regionråd och gruppledare för Moderaterna i Region Skåne. Ett 
tufft jobb väntar, vi har lovat att korta vårdköerna och få ekonomin 
i balans, men tillsammans med våra alliansvänner är jag övertygad 
om att vi kan lyckas, även om vägen är långt ifrån spikrak. 
 Detta kommer vara mitt sista nummer av Utblick som ordförande 
för Helsingborgsmoderaterna. Efter fyra år är det dags för mig att 
gå vidare. Jag kommer minnas dessa år som mycket lärorika men 
också med stor glädje och värme. Jag är stolt över det förtroende 
jag har fått bära de senaste åren. Men allt har sin tid och jag lämnar 
med varm hand över till den som kommer att efterträda mig. Partiet 
lokalt står starkt och jag är övertygad om att den tillträdande styrel-
sen kommer att göra ett fantastiskt jobb med att lyfta Helsingborgs-
moderaterna till nya höjder.
 Kretsårsmötet hålls lördagen den 23 mars 2019. Men 2019 är det 
inget vanligt år, då firar Moderaterna i Helsingborg att vi bildades för 
100 år sedan på Hotell Mollberg. Kvällen kommer därför att bli en 
riktigt fest där vi firar partiets första 100 år i Helsingborg. Hoppas 
att vi ses där!
 Vill rikta ett stort och innerligt tack till er alla för den gångna tiden 
och det engagemang ni lägger på att göra Helsingborg, Skåne och 
Sverige lite blåare, lite bättre och lite friare. 

Önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Anna Jähnke
Kretsordförande
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MEDIEBRUS

” – Sammantaget hoppas vi det ska ge ett gott tillskott som 
gynnar flyttkedjor i området. Det finns även mycket villor i 
närområdet. Vi vill att folk ska kunna bo kvar i stadsdelen i 
olika stadier i livet.”

Christian Orsing om rivningen av gamla Ica Brunnens 
lokaler och förtätningen av området. Lokaltidningen 
2018-11-03

” – Föräldrar och barn ska kunna välja skola fritt, precis som 
förstelärare ska kunna välja var de vill arbeta.”

Eleonora Johansson i debatten om skolan på kommunfull-
mäktiges budgetsammanträde. Helsingborgs dagblad 
2018-11-21

” – Det är synd och tråkigt för utvecklingen av stadskärnan. 
Det behövs ett större parkeringshus så att vi kan få bort 
bilar från gator och torg. De ytorna skulle istället kunna 
fyllas med uteserveringar och annat för ett levande city, 
säger Peter Danielsson.”

Peter Danielsson om att kommunfullmäktige röstade nej till 
Landborgskopplingen. Lokaltidningen 2018-11-28

” – Risken om vi inte markerar från samhällets sida är att de 
kriminella får ett övertag. Jag räknar med att oavsett vilken 
regering som kommer till maken kommer polisen att få mer 
resurser, men även socialtjänsten. Det är viktigt att kunna 
samarbeta över myndighetsgränserna.”

Anna Jähnke om det grova våldet och Kvällspostens 
kampanj ”Stoppa våldet”. Kvällsposten 2018-12-15

Gruppledare
På gruppen den 3 december nominerades våra företrädare till sta-
dens nämnder och bolagsstyrelser. Det formella valet skedde på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december. I varje nämnd 

NINI HANSEN 
Gruppledare Valnämnden

RICHARD LUNDBERG
Ordf. Arbetsmarknadsnämnden

FELIZ KINO
Gruppledare Helsingborgshem

SUZANA AXEHEIM 
Gruppledare Fastighetsnämnden 

ANN-CHARLOTTE SVÄRD 
Gruppledare Kulturnämnden

JOHAN RAUSGÅRD 
Ordf. Helsingborg Arena & Scen AB

JACQUELINE ENGSTRÖM 
1:e v. ordf. Vård- och omsorgsn.

ALEXANDER SVENSSON
1:e v. ordf. i Barn- och utbildningsn.

JOACHIM AXELSSON 
Gruppledare Miljönämnden

MARIE WEIBULL KORNIAS  
Ordf. Helsingborgs hamn

BJÖRN EISNER 
Ordf. Öresundskraft

KRISTIAN ANDERSON 
Ordf. Överförmyndarnämnden

JULIA PERSSON 
Ordf. Idrott- och fritidsnämnden

ELEONORA JOHANSSON 
Ordf. Socialnämnden

CHRISTIAN ORSING  
Ordf. Stadsbyggnadsnämnden

PETER DANIELSSON
Ordf. kommunstyrelsen

och styrelse har vi en moderat gruppledare som är den som är ansva-
rig för att leda, samordna och företräda de moderata ledamöter och 
ersättare som sitter där. Här presenterar vi alla våra gruppledare kort.



Valrörelsen 2018
Valåret 2018 närmar sig sitt slut. Under årets 
valrörelse som började redan i mars har vi 
delat ut kaffe vid stationer, lappat brevlå-
dor, knackat dörrar, samtalat med helsing-
borgare på stan och bedrivit telemarketing. 
Tillsammans har vi alla hjälpts åt för att göra 
Helsingborg, Skåne och Sverige lite blåare 
och lite bättre. 
 Första delen av valrörelsen pågick från 
mars fram till juni och sommaravslutning på 
Pub Ro. Efter ett ha samlat krafterna och 
vilat upp sig under sommaren påbörjades 
spurten i augusti. Nästan varje dag fram till 
den 9 september har det kampanjats i sta-
den, från Rydebäck i Söder till Laröd i Norr 

och Mörarp i Öster. MSH har ringt över tu-
sen personer med sin telemarketing och 
MUF har kampanjat flitigt i stort sett varje 
natt samt affischerat. 
 Den 4 september fick Helsingborg även 
finbesök från vår partiledare Ulf Kristersson 
som höll torgmöte inför ett knökfullt Konsul 
Olssons plats. Torgmötet var även starten 
för Moderaternas nationella spurt inför de 
100 sista timmarna av valrörelsen.  
 Efter en lång och intensiv valrörelse hölls 
det valvaka på Hotell Mollberg. Ett stort an-
tal medlemmar var på plats för att följa ut-
gången av valet. 

Hur gick det då?
27,02% av rösterna fick Moderaterna i 
kommunvalet här i Helsingborg. Det är en 
tillbakagång med 1,16 procentenheter jäm-
fört med valet 2014. Sett till riksdags- och 
regionvalen så är Moderaterna starkare i 
Helsingborg jämfört med valkretsarna sta-
den är en del av. Med tanke på att Mode-
raterna har styrt Helsingborg sedan 2006 är 
det ett resultat vi ska vara stolta över. Att ta 
ansvar och fatta tuffa men nödvändiga be-
slut är inte alltid det populäraste och kan 
kosta väljarstöd. Som helhet så fick Allian-
sen lika många mandat som i valet 2014. 
Moderaterna och Liberalerna tappade var-
sitt mandat i kommunfullmäktige samtidigt 
som Centerpartiet och Kristdemokraterna 
ökade med lika mycket. Alliansen med sina 
27 mandat är den största minoriteten i kom-
munfullmäktige. Socialdemokraterna, Vän-
sterpartiet och Miljöpartiet samlar 25 man-
dat och Sverigedemokraterna 13 mandat. 
Likt mandatperioden 2010-2014 så kommer 
Alliansen att styra Helsingborg i minoritet. 
 Helsingborg är dock den av Sveriges fem-
ton största kommuner där Moderaterna har 
det starkaste stödet. Vi kan dock inte längre 
säga att Helsingborg är Sveriges största mo-
deratledda kommun, då det har skett välbe-
hövliga maktskiften i Stockholm, Göteborg 
och Linköping vilket gör Helsingborg till den 
fjärde största moderatledda kommunen.
 

HELSINGBORGS KOMMUN

LANDSTING NORDVÄSTRA

RIKSDAG VÄSTRA



KF-grupper 2019
Under januari och februari 2019 kommer Mariakyrkan att renoveras. 
Församlingens verksamhet som normalt sker i kyrkan kommer att 
tillfälligt ske i Maria församlingshem. Det innebär att församlings-
salen inte är tillgänglig då. KF-grupperna den 28 januari och 18 
februari kommer därför att vara i Tågaborgsskolans restaurang. 
Adressen till Tågaborgsskolan är Hjälmshultsgatan 17. Huvudin-
gången är vid hörnet Hjämlshultsgatan/Stampgatan. Tiden är som 
vanligt 18:00-20:00. 
 Från och med mars kommer KF-grupperna att vara på Maria För-
samling som vanligt igen. 
 Datumen för KF-gruppen 2019 är 28 januari, 18 februari, 25 mars, 
29 april, 20 maj, 10 juni, 19 augusti, 23 september, 28 oktober samt 
18 november.

Den 21 februari 1919 grundades Hälsingborgshögern på Hotell Moll-
berg i Helsingborg. Detta innebär att Moderaterna i Helsingborg fyl-
ler 100 år vilket vi såklart kommer att fira. Den 23 mars kommer på 
Hotell Mollberg kommer vi att fira Helsingborgsmoderaternas första 
100 år med pompa och ståt! Det kommer att bjudas på historiska 
tillbakablickar, underhållning och en oförglömlig kväll! Mer informa-
tion kommer att komma längre fram. 

Alla medlemmar är varmt välkomna att anmäla sig årets stora fest, 
antalet platser är begränsat så skynda dig att säkra din plats redan 
nu!

Anmälan görs till helsingborg@moderaterna.se

På gång Budgetfullmäktige och årsmöten
21-22 november samlades kommunfullmäktige för att anta stadens 
budget för 2019. Normalt sett görs detta i juni men till eftersom att 
det är valår så sköts det fram till november så att den konstellation 
som styr efter valet kan lägga sin budget. De kommande åren kom-
mer att bli tuffa ekonomiskt. Därför har Alliansen lagt en budget som 
tar ansvar för stadens ekonomi och prioriterar att kvaliteten i skolan, 
vården och omsorgen upprätthålls. Det finns även satsningar för 
att öka tryggheten i Helsingborg. Trots att Alliansen styr i minoritet 
så gick budgeten på det stora hela igenom i kommunfullmäktige. 
Tyvärr så stoppades två viktiga utvecklingsprojekt i Helsingborg av 
oppositionen. 
 Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna 
röstade nej till att utveckla den så kallade Mejeritomten vid Olympia. 
Här var det planerat för nya bostäder, skola och äldreboende för att 
tillgodose de ökade behoven. 
 Det andra projektet som stoppades var Landborgskopplingen. 
Anläggningen som skulle byggas under Rosenträdgården skulle 
öka tillgängligheten till city för de som färdas med bil eller cykel. 
Bilarna skulle kunna parkeras under marken och inte heller behöva 
köra via Järnvägsgatan/Drottninggatan för att komma till stan. An-
läggningen skulle också göra det enklare att ta sig upp och ner för 
Landborgen om man går eller cyklar. 

Moderaterna i Helsingborg fyller 100 år! KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2019
för medlemmarna i Laröd Ödåkra moderaterna

Plats: Restaurang Strandhuset,
Vikingsstrand, Drottninggatan 251

Tid: Torsdagen den 17 januari klockan 18:30

Efter årsmötet så bjuder vi på lättare måltid i form av 
Strandhusets räkmacka gjord med handskalade räkor,

bordsvatten och kaffe. Annan dryck på egen bekostnad.

Vänligen anmäl deltagande till föreningsordförande
Nihad Sarajlic på e-postadress: nihad_sarajlic@yahoo.se

VARMT VÄLKOMNA!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2019
för medlemmarna i Maria-Filborna

Plats: Kansliet, Norra strandgatan 14
Tid: 7 februari klockan 17:30

Ingen föranmälan krävs, alla är hjärtligt välkomna!

VÄLKOMNA!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2019
för medlemmarna i Citymoderaterna

Plats: The Vault Hotel

Tid: 17 febr kl 12.00

Bindande anmälan till eftersitsen till nini@citymoderaterna
eller 070-7157576 senast 3 februari.

Subventionerat pris 145:- för eftersitsen.

VÄLKOMNA!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2019
för medlemmarna i Rydebäck-Mörarp & Rausmoderaterna

Plats: Rya Golf Klubb
Tid: Söndagen den 10 februari 10:00

Efter årsmötena avslutar vi med gemensam lunch till ett
subventionerat pris om 100 kr. Eventuell alkoholhaltig

dryck bekostar man själv. Var vänlig och anmäl ev lunch
till respektive föreningsordförande Martin Brolin

och Johan Rausgård senast den 3 februari.

VARMT VÄLKOMNA!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2019
för medlemmarna i Tågaborgsmoderaterna & Mellersta

Plats: Madame Moustache
Tid: 3 februari klockan 15:00

Vänligen anmäl om du önskar äta så att vi kan
beräkna antalet portioner till respektive ordförande

Feliz Kino på felizia.kino@gmail.com eller Matila Malmgren
på matilda.malmgren@skane.se senast den 28 januari 2017. 

Anmäl då även eventuell specialkost.

VARMT VÄLKOMNA!

Samtliga medlemmar i Moderaterna i Helsingborg kallas till Kretsårsmöte 2019

Plats: Radisson Blu Metropol Hotel

Tid: lördagen den 23 mars klockan 09:00 (avprickning från 08:30)

Kaffe och fika kommer att finnas på plats vid ankomst

MER INFORMATION KOMMER ATT KOMMA SENARE

VARMT VÄLKOMNA!

KALLELSE TILL KRETSÅRSMÖTE



Avsändare / returadress:
Moderata Samlingspartiet
Box 1045
251 10 HELSINGBORG

B

Fast vi närmar oss slutet av året är vi precis i början av en ny 
mandatperiod. För fjärde mandatperioden i rad har vi moderater 
tillsammans med Alliansen fått förtroendet att leda Helsingborgs 
stad. I grunden går mycket åt rätt håll i Helsingborg. 
Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på tio år, rekordmånga nya 
bostäder har påbörjats, skolresultaten har förbättrats och staden är 
ledande i arbetet med hållbarhet. Helsingborgs stad har mottagit ett 
antal externa kvitton för vårt arbete. 2015 blev vi utsedda till Sveriges 
IT-kommun, 2016 blev vi Årets Tillväxtkommun, 2017 fick vi 
utmärkelsen Sveriges kvalitets-kommun och två år i rad, 2017 och 
2018, har vi blivit utsedda till Sveriges miljöbästa kommun. Att vi har 
fått pris både för vårt arbete med miljö och tillväxt visar att det går 
att kombinera dessa och att vi har lyckats med det framgångsrikt här 
i Helsingborg.
 Samtidigt finns det också ett antal orosmoln på himmeln de 
kommande åren. Många helsingborgare upplever sig otrygga i 
staden. Det är något som vi ser allvarligt och där staden tillsammans 
med polisen och andra goda krafter i samhället tänker göra allt som 
står i vår makt för att kunna öka tryggheten. En annan utmaning är 
att klara integrationsutmaningen. Många nyanlända har kommit till 
Helsingborg och att se till att dessa människor kommer in i samhället 
kommer att vara viktigt. 
 Vi blir också allt fler invånare samtidigt som prognoserna visar att 
skatteintäkterna inte kommer att öka i lika stor utsträckning. Det 
betyder att behoven av välfärdstjänster så som skola, vård och 
omsorg kommer att öka men att finansieringen inte kommer att göra 
det. För att klara av detta kommer vi från politikens sida dels att 
behöva prioritera. Vi lovar inte allt åt alla och kommer att prioritera 
våra gemensamma skattepengar på att upprätthålla kvaliteten i 
välfärden framför andra verksamheter som inte är kärnverksamhet. 
Men det handlar också om att vi måste uppmuntra nytänkande och 
innovation. Ska vi kunna möta de ökade behoven handlar det inte 
om att tillföra mer pengar, det handlar om att kunna arbeta 
annorlunda och smartare. Hur kan vi exempelvis dra nytta av de nya 

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

KALENDARIUM

PETER DANIELSSON

K R Ö N I K A

JANUARI 
 17 torsdag Årsmöte Laröd-Ödåkra
 22 tisdag Kommunfullmäktige
 28 måndag Stor KF-grupp (obs! Tågaborgsskolan)

FEBRUARI
 3 söndag Årsmöte Tågaborg & Mellersta
 7 torsdag Årsmöte Maria-Filborna
 10 söndag Årsmöte Rydebäck-Mörarp & Raus
 17 söndag Årsmöte City
 18 måndag Stor KF-grupp (obs! Tågaborgsskolan)
 27 onsdag Kommunfullmäktige (obs! onsdag)

MARS
 20 onsdag Kommunfullmäktige (obs! onsdag)
 23 lördag Kretsårsmöte och 100-årsjubileum 
 25 måndag Stor KF-grupp

APRIL
 23 tisdag Kommunfullmäktige
 29 måndag Stor KF-grupp

MAJ
 4 lördag Alliansdag
 20 måndag Stor KF-grupp
 26 söndag Val till Europaparlamentet
 28 tisdag Kommunfullmäktige

JUNI
 10 måndag Stor KF-grupp
 18-19 tis-ons Budget kommunfullmäktige

För mer info kontakt kansliet på 042-21 51 23 eller
alexander.svensson@moderaterna.se  KF-gruppen,18.00
på Maria församlingshem. Kommunfullmäktigemöten, 18.00
på Rådhuset. Ledamöter och ersättare börjar 17.30.

Sverige

Porto betalt

möjligheter digitaliseringen ger för att kunna arbeta smartare och 
bättre? Här är jag övertygad om att vi inte ens har börjat skrapa på 
ytan över de möjligheter som finns. 
 Ska vi kunna dra nytta av detta måste vi också ha ett klimat som 
uppmuntrar de som arbetar inom välfärden att våga testa nytt. Här 
arbetar vi från stadens ledning med att få bort rädslan för att göra fel 
och istället uppmuntra nytänkande och innovation i Helsingborgs stad. 
 Nu i december har vi valt företrädare i stadens nämnder och bolag. 
Efter årsskiftet börjar den här mandatperioden på allvar när de nya 
nämnderna tillträder. Det kommer att bli en tuff mandatperiod, men 
samtidigt är det också då som kraften och möjligheten att förändra 
är som störst och jag hoppas att du är lika taggad som mig på att 
fortsätta arbete för att Helsingborg ska bli en ännu bättre stad att bo, 
leva och verka i. 
 Avslutningsvis vill jag passa på att önska dig en god jul och  
ett gott nytt år!

Peter Danielsson 
Kommunstyrelsens ordförande
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