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1. Moderaternas grundläggande värderingar 

Vi tror på människors egen förmåga. Det är din egen ansträngning, utifrån dina 
förutsättningar, som formar och skapar ditt liv. Oavsett vem du är, vilket kön du har, vem du 
älskar, var du kommer ifrån, hur gammal du är eller vilken gud du tror på. I Helsingborg ska 
du inte begränsas av förväntningar och normer - här ska du vara fri att vara den du vill. 
 
 

Men vi vet också att ensam inte alltid är stark, och att den egna kraften inte alltid räcker till. 
Då ska samhället stå stadigt och fånga upp dig som behöver det, och skapa förutsättningar 
för dig att genom egen kraft och ansträngning bygga ditt liv. Samhällets uppgift kan aldrig 
vara att ge dig ett rikt liv, enbart att skapa förutsättningar och ge verktyg för att du ska klara 
det med egen kraft. 
 

I vårt Helsingborg är samhället starkt för dig som behöver en extra hand, men står också 
stolt upp för att varje helsingborgare har en egen kraft och förmåga som är väl värd att ta 
tillvara. 

 

2. Att vara barn och ung i Helsingborg 

 
2.1 Ett Helsingborg för barnen 
 
I Helsingborg ska alla barn ha möjligheten att lyckas utifrån sina egna förutsättningar. Här 
ska utemiljöerna erbjuda trygga lekmöjligheter och föreningslivet ska kunna erbjuda ett 
brett utbud av fritidsaktiviteter oavsett var i staden man växer upp. Förskolan och skolan 
ska hålla hög kvalitet och förbereda barnen för ett gott, självständigt liv. Och för de barn som 
inte får sina rättigheter tillgodosedda i sina uppväxtmiljöer ska samhället i ett tidigt skede ta 
sitt ansvar och ge barnen det de har rätt till – trygga vuxna i en trygg miljö. I Helsingborg ska 
vi vara bäst på att stå på barnens sida. När samhällets insatser, små eller stora, behövs för att 
skydda barnets rätt till ett tryggt och fritt liv ska staden vara mycket skicklig på att såväl 
upptäcka som åtgärda och förebygga. Alla delar av Helsingborgs stads organisation ska ha 
barnens fokus i beslutsfattandet, och alla stadens medarbetare som på något sätt kommer i 
kontakt med barn och unga eller deras föräldrar ska ha god kunskap om tecken på utsatthet, 
samt verktyg för att agera. Utsatthet i detta avseende kan vara allt från rekrytering till 
kriminalitet i tidig ålder, till psykisk ohälsa samt utsatthet avseende våld, hedersförtryck och 
liknande. 
  
Förutom att kunskapen om tecken på utsatthet och vilka åtgärder som behövs ska vara god 
och utbredd i stadens organisation, behöver det också finnas väl upparbetade rutiner för 
dialog och samverkan. Samverkan är en nyckelfaktor för att hjälpa barn i utsatthet så tidigt 
som möjligt. När vi lyckas ge rätt stöd och hjälp i ett tidigt skede kan vi framförallt förhindra 
att barnets situation förvärras, men det innebär också att vi använder våra gemensamma 
resurser mer effektivt. Genom samverkan med barnet i fokus kan Helsingborgs stad bli ännu 
bättre på tidig upptäckt och förebyggande insatser. Det övergripande målet är att ställa om 
från myndighetstung, byråkratisk socialtjänst till att leverera sociala tjänster till 
helsingborgarna när och där de behöver dem. 
  
Socialtjänsten i Helsingborg ska vara tillgänglig för barn på deras egna villkor. Appar och 
teknik som sänker trösklar och öppnar upp stadens sociala tjänster för fler är en självklar 
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utveckling. Det finns flera goda exempel redan idag där modern teknik bidrar till att både 
öka tillgängligheten till sociala tjänster och göra människor mer delaktiga i sina egna 
insatser. Detta är en naturlig del av framtidens socialtjänst. 
  
Ett annat viktigt steg i barnrättsarbetet är att stärka barnens perspektiv i domstolarna. 
Dessvärre ser vi än idag många exempel på domar där barnens rätt till en trygg uppväxt 
hamnar i skymundan till förmån för exempelvis föräldrars vilja och önskemål. Helsingborgs 
stad representeras i domstolarna genom politiskt valda nämndemän. För att vi som stad ska 
göra vad vi kan för att stärka barnens rätt även i domstolarna, ska samtliga nämndemän från 
Helsingborgs stad genomgå en barnrättsutbildning utöver den som erbjuds från 
domstolarna. 
 

För att kunna ge alla barn den trygga uppväxt de har rätt till behöver Helsingborgs stad vara 
bra på att stötta och vägleda föräldrar och familjer. Att stärka förmågan i nätverket och 
familjen är i många fall den mest långsiktiga lösningen för att ge barn en stabil grund att stå 
på. Naturligtvis ofta i kombination med andra insatser, och med en vakenhet för att viljan att 
först stärka familjen aldrig får ske på bekostnad av barnets bästa. Arbetet med att stärka 
familjen och nätverket kräver samverkan från flera delar av samhället, såväl inom staden, 
mellan bland annat socialtjänsten och förskolan/skolan, som med andra aktörer - såsom 
exempelvis BUP, habiliteringen och civilsamhället. Även familjecentralerna spelar en viktig 
roll både när det gäller tidig upptäckt av utsatthet och när det gäller att stärka förmågan hos 
föräldrar och andra vuxna i nätverket.   
 

I de fall där föräldraförmågan är så låg att det inte bedöms vara det bästa för barnet att växa 
upp i den miljön, eller det finns något annat skäl till att ett barn inte kan växa upp i trygghet 
med sina biologiska föräldrar, måste staden kunna ge barnet en trygg miljö i ett annat hem. 
Även om utgångspunkten är att arbeta med familjen och nätverket får vi aldrig bli blinda av 
biologiska band. Av många skäl är placering i familjehem det bästa alternativet. I 
Helsingborg, precis som i de flesta andra kommuner, är det svårt att rekrytera och behålla 
jour- och familjehem. Vi behöver dels hitta arbetssätt och strategier för att rekrytera och 
behålla bra familjehem, dels undersöka hur framtidens familjehemsvård faktiskt ska se ut. 
Bristen på bra hållbara familjehem är ett samhällsproblem som funnits under lång tid, och 
som ser ungefär likadant ut i alla delar av landet. De som blir allra värst drabbade utav det är 
barnen. Därför behöver det parallellt med det utvecklingsarbete som redan sker avseende 
rekrytering också komma till stånd helt nya lösningar som vi inte testat förut. Helsingborgs 
stad ska ta på sig ledarrollen för att hitta fram i hur framtidens familjehemsvård, eller 
fullgoda alternativ till den, kan komma att se ut. 
 

Det tidiga förebyggande arbetet för att förhindra att unga helsingborgare hamnar i en 
kriminell och destruktiv livsstil är en central del av stadens långsiktiga trygghetsskapande 
arbete. Dels utifrån perspektivet att vi vill bekämpa brottsligheten som skapar otrygghet i 
Helsingborg. Dels ur perspektivet att flera av de yngre ungdomarna som lockas av en 
kriminell livsstil också är unga helsingborgare som både föräldrar och samhället misslyckats 
med att ge en trygg uppväxt. Det finns mer att göra för att förhindra att unga helsingborgare 
lockas av kriminalitet. Det handlar om grundläggande saker som att säkerställa att alla barn 
och unga klarar skolan så att de kan bli aktuella för ett arbete, men också om mer konkreta 
insatser såsom exempelvis att i samverkan med polisen säkerställa att barn till föräldrar 
som begår brott alltid blir föremål för vidare utredning hos socialtjänsten. Att det finns goda 
möjligheter för ungdomar att hitta gemenskap och sysselsättning i andra sammanhang, där 
de inte riskerar att fastna i en destruktiv livsstil, är också viktigt. Det handlar bland annat om 
att erbjuda attraktiva mötesplatser, att säkerställa att föreningslivet har förutsättningar att 
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bedriva god verksamhet och att arbetsmarknaden ger möjligheter för ungdomar att få ett 
första jobb. 
 

För de unga helsingborgare som döms till ungdomstjänst kan ett steg in på arbetsmarknaden 
vara det som öppnar dörren till arbete istället för kriminalitet. Dessvärre är det idag svårt att 
hitta arbetsplatser i Helsingborg som kan tänka sig att ta emot en ungdom som dömts till 
ungdomstjänst. Helsingborgs stad behöver både se över de egna möjligheterna som 
arbetsgivare, samt uppmuntra näringslivet att ta emot unga helsingborgare för 
ungdomstjänst. 
 

Att barn och ungdomar i Helsingborg kan känna sig trygga i sina bostadsområden bör vara 
en självklarhet. Idag genomförs områdesutveckling och områdesbaserat arbete av olika slag, 
ofta i samverkan med flera andra aktörer, i alla delar av Helsingborg. Detta arbete är 
ständigt pågående och behöver vara så även framöver. Samverkan mellan stadens olika 
förvaltningar och bolag är en viktig del. Det är också viktigt att staden fortsatt är bra på att 
dra nytta av kraften och kunskapen i föreningslivet och lokalsamhället. Ett centralt mål i 
områdesarbetet är att fler vuxna ska röra sig och verka relationsskapande i 
bostadsområdena. Detta gäller såväl under kvällstid som under eftermiddagarna för att öka 
tryggheten för de lite yngre barnen. 
   

 Vi vill förbättra arbetet med barnkonsekvensanalyser i alla delar av staden 
 Vi vill förstärka arbetet med att rekrytera familjehem  
 Vi vill att nämndemän utbildas i barnrättsfrågor 
 Vi vill fortsätta arbetet med att stärka samverkan mellan förskola, skola och 

socialtjänst för att upptäcka och förebygga utsatthet tidigare 
 Vi vill att alla delar av Helsingborgs stad som träffar barn eller deras föräldrar ska ha 

god kunskap om tecken på utsatthet, samt verktyg för att agera.  
 Vi vill öka det förebyggande arbetet för att förhindra att unga helsingborgare hamnar 

i en kriminell livsstil 
 Vi vill uppmuntra näringslivet att ta emot unga helsingborgare för ungdomstjänst  
 Vi vill se fortsatt samverkan mellan staden och civilsamhället för områdesarbete  
 Vi vill se fler vuxna i bostadsområdena, inte enbart sena kvällar, för att säkerställa 

trygghet även för de mindre barnen. 
 Vi vill dra nytta av modern teknik för att tillgängliggöra sociala tjänster 
 Vi vill använda kraften i civilsamhället för att skapa förutsättningar för meningsfull 

fritid för barn och unga  

 

2.2 Att gå i förskola och skola 

Moderaterna står starkt upp för det fria aktiva skolvalet. Att alla barn tillsammans med sina 
föräldrar aktivt väljer förskola och skola skapar bästa möjliga förutsättningar för barnen att 
lyckas utifrån sina egna behov. Det är en viktig princip att behov och önskemål ska styra 
vilken förskola och skola du går på, inte vilket bostadsområde du råkar bo i.  
  
En av de allra viktigaste faktorerna för en framgångsrik förskola och skola är ledarskapet. I 
Helsingborg ska varje rektor ha bästa möjliga förutsättningar att bli riktigt skickliga ledare. 
Även ledarskapsförmågan hos varje enskild lärare, förskollärare och pedagog spelar roll för 
barnens utbildning och utveckling. Alla vuxna som barnen möter i Helsingborgs förskolor 
och skolor har ett ledaruppdrag och ska ges förutsättningar att utföra det uppdraget på 
bästa sätt.  
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Såväl förskolor som skolor bör sträva efter att öka andelen behöriga förskollärare, 
respektive lärare. Det behövs även generellt fler vuxna i skolan, men det behöver inte 
nödvändigtvis vara lärare. Syftet är att öka tillgången till vuxenstöd för varje elev, och 
kanske kan andra typer av kompetenser att komplettera lärarna skapa ytterligare värde för 
eleverna. 
  
Förskolan är en skyddsfaktor för att säkerställa alla barns rätt till en trygg uppväxt, och 
kanske den viktigaste arenan för tidig upptäckt av utsatthet. Det är också där många barn 
lägger grunden och upptäcker nyfikenhet för att läsa och räkna, vilket är en viktig bas att ha 
med sig in i skolstarten. För de barn som växer upp i hem där föräldrarna inte arbetar 
och/eller inte pratar svenska är förskolan extra viktig. Då är förskolan ett första 
sammanhang där barnen kan få förutsättningar och förmågor som bidrar till att de inte ärver 
föräldrarnas utanförskap.  
  
Moderaterna vill att Helsingborgs stad utreder förutsättningarna för att göra förskolan 
obligatorisk för barn till föräldrar som går på försörjningsstöd, samt förutsättningarna för 
att erbjuda rätt till 30 timmars förskola per vecka för dessa barn. Parallellt med att 
förutsättningarna för detta utreds bör staden fortsatt arbeta med att uppmuntra familjer i 
socialt utsatta områden att låta barnen gå på förskola. Detta kan exempelvis ske tillsammans 
med etablerade lokala aktörer, såsom stadsdelsmammor, föreningar eller liknande. 
Helsingborgs stad bör också genomföra en språksatsning i förskolan för att säkerställa att 
inget barn börjar skolan med otillräckliga svenskkunskaper. 
  
Samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst är avgörande för att upptäcka och 
förebygga utsatthet tidigare än vi gör idag. Detta är ett arbete som pågått under lång tid, och 
som behöver växlas upp för att säkerställa att Helsingborgs stad fånga upp och möta varje 
barns behov så tidigt som möjligt. 
 

Skolans viktigaste uppdrag är att ge eleverna den kunskap som behövs för att ta sig an 
vuxenlivet och skapa ett gott liv. I Helsingborg är det fortfarande för få som går ut skolan 
med godkända betyg. Vi vet att en gymnasieexamen ökar chanserna för att komma i arbete 
och inte hamna utanför samhället. Därför är insatser för att fler barn och ungdomar ska klara 
skolan inte bara viktiga för alla de elever som inte gör det idag, utan också 
samhällsekonomiskt klokt.  
   
För att skolan ska kunna leva upp till sitt kunskapsuppdrag är den kanske mest centrala 
insatsen att se till att alla eleverna faktiskt kommer till skolan. Att motverka frånvaro är en 
grundläggande del av skolornas vardag, och en fråga som ständigt behöver hållas aktuell för 
uppföljning. Särskilt viktigt i detta avseende är att betona föräldraansvaret.  
Förbättringar av studiero och arbetsmiljö är en viktig del för att fler ska trivas i skolan och 
kunna ta till sig kunskap på ett konstruktivt sätt. Det aktiva antimobbningsarbetet som 
skolorna i Helsingborg bedrivit under många år ska fortsätta och utvecklas. Lärarna ska få 
det stöd och utrymme de behöver i sitt ordningshållande uppdrag. I klassrummet är det 
läraren som bestämmer. Som ett verktyg för att underlätta det arbetet vill Moderaterna i 
Helsingborg att skolorna ska ha möjlighet att ge ordningsomdöme. 
 

Den som riskerar att inte klara skolan ska mötas med individuellt stöd för att kunna 
förändra sin situation. Alla skolor i Helsingborg ska erbjuda lovskola från årskurs 6, och den 
ska vara obligatorisk för elever som riskerar att inte nå godkända betyg. Många barn har av 
olika skäl inte möjlighet att få hjälp med sina läxor hemma. Läxhjälp ska erbjudas på alla 
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skolor i Helsingborg från årskurs 1 och den ska vara obligatorisk för elever som riskerar att 
inte klara kunskapskraven/nå godkända betyg. Läxfritids ska erbjudas inom ramen för 
ordinarie fritidshem. Det innebär konkret att minst hälften av tiden i fritidshemmet ska 
ägnas åt just läxor, i lugn och ro och under uppsikt av fritidspedagoger. För ett fungerande 
läxfritids krävs samverkan mellan skola och fritids, till exempel bör fritidshemmen ha 
tillgång till information om hur undervisningen planeras samt vilka läxor eller större 
uppgifter som eleverna ska ta itu med. Att föräldrarna lever på försörjningsstöd ska inte vara 
ett skäl till att ett barn inte får möjlighet att gå på läxfritids – i många fall är det dessa barn 
som behöver stöd allra mest. Därför bör läxfritids vara avgiftsfritt och erbjudas även för 
barn vars föräldrar till exempel är arbetslösa eller bidragsberoende. 

  
I jämförelse med andra länder i OECD har skolan i Sverige relativt få undervisningstimmar. 
Helsingborgs stad ska säkerställa att skolorna i Helsingborg ger elever mesta möjliga 
undervisningstid. 
  
Idag finns möjlighet för rektorer att ge eleverna betyg tidigare än årskurs 6. Tidigare betyg 
kan ge eleverna stärkt medvetenhet om vad som krävs för att de ska uppnå det skolresultat 
de önskar, vilket i sin tur kan leda till ökad motivation att uppnå det. Helsingborgs stad bör 
uppmuntra rektorer att använda den möjligheten.  
  
Skolan ska verka kompensatoriskt för barns olika förutsättningar till ett bra liv. Detta går 
hand i hand med kunskapsfokus. För att varje elev ska nå sin fulla potential måste skolan ha 
förmåga att möta eleverna där de är. Såväl när det gäller konkret kunskapsnivå som när det 
gäller möjligheten till en trygg hemmiljö att göra läxor i eller förutsättningar och förmåga att 
ta till sig kunskap. Viktigt att understryka i sammanhanget är dock att olika inte 
nödvändigtvis betyder orättvist. Enskilda elevers möjlighet att utvecklas på sina egna villkor 
är viktigare än att alla ska ha det lika. Den som behöver extra stöd ska få det, och den som 
behöver mer utmaning ska få det. Skolorna ska ha förutsättningar att möta båda. 
Helsingborgs stad bör testa nivågrupperad skolgång utifrån kunskap i liten skala, i syfte att 
skapa bättre förutsättningar för både låg- och högpresterande elever. Det bör också 
undersökas hur förutsättningarna för att testa treterminssystem i liten skala ser ut. För 
många elever har det långa sommarlovet, och därmed avbrottet från ett organiserat socialt 
sammanhang med trygga vuxna, negativa konsekvenser. För en del elever innebär 
sommarlov också att man i princip inte talar svenska alls på väldigt lång tid. 
  
Många unga ger idag uttryck för att de lider av psykisk ohälsa av olika slag. Elevhälsan har en 
mycket viktig funktion för att vägleda de elever som upplever ohälsa, oavsett om det handlar 
om mindre insatser som att ge bättre verktyg för stresshantering eller hjälp att hantera svår 
ohälsa genom hänvisning till psykiatrin. Elevhälsan ska alltid vara prioriterad så att eleverna 
kan erbjudas god tillgänglighet. Det behöver också finnas ett välfungerande samarbete med 
andra aktörer såsom BUP, HAB och socialtjänsten. Samtliga skolsköterskor i Helsingborg ska 
ha god kunskap om tidig upptäckt av exempelvis hedersförtryck eller annan utsatthet. 

 

 Vi står fortsatt upp för det aktiva skolvalet 
 Vi vill säkerställa att förskolorna och skolorna i Helsingborg leds av skickliga ledare  
 Vi vill arbeta för fler behöriga förskollärare och lärare 
 Vi vill arbeta för ökad närvaro av vuxna i skolan 
 Vi vill genomföra en språksatsning i förskolan för att säkerställa att inget barn börjar 

skolan med otillräckliga svenskkunskaper  
 Vi vill uppmuntra helsingborgare i utsatta områden att låta barnen gå på förskola 
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 Vi vill utreda möjligheterna till utökad rätt till förskola för barn till föräldrar med 
etableringsstöd/försörjningsstöd från 15 timmar till 30 timmar  
i veckan 

 Vi vill utreda möjligheten att införa obligatorisk förskola för barn till föräldrar som 
får försörjningsstöd 

 Vi vill fortsätta arbetet med att stärka samverkan mellan förskola, skola och 
socialtjänst för att upptäcka och förebygga utsatthet tidigare 

 Vi vill fortsatt lägga stort fokus på att minska elevers skolfrånvaro 
 Vi vill förbättra studieron och arbetsmiljön i skolan  
 Vi vill att Helsingborgs stadsskolor ska ha möjlighet att införa ordningsomdöme 

lokalt på skolan 
 Vi vill säkerställa att elevhälsan har rätt förutsättningar och god tillgänglighet, samt 

att det finns ett välfungerande samarbete med andra aktörer såsom BUP, HAB och 
socialtjänsten 

 Vi vill att samtliga skolsköterskor i Helsingborg ska ha god kunskap om tidig upptäckt 
av exempelvis hedersförtryck eller annan utsatthet. 

 Vi vill uppmuntra rektorer att använda möjligheten att ge betyg tidigare 
 Vi vill att alla skolor i Helsingborg ska erbjuda lovskola från åk 6 och den ska vara 

obligatorisk för elever som riskerar att inte nå godkända betyg. 
 Vi vill att alla skolor i Helsingborg ska erbjuda läxhjälp från åk 1 och den ska vara 

obligatorisk för elever som riskerar att inte klara kunskapskraven/nå godkända 
betyg 

 Vi vill införa läxfritids 
 Vi vill säkerställa att Helsingborgs stadsskolor alltid erbjuder mesta möjliga 

undervisningstid 
 Vi vill undersöka möjligheterna att testa nivågrupperad skolgång utifrån kunskap, i 

syfte att skapa bättre förutsättningar för både låg- och högpresterande elever  
 Vi vill se nolltolerans mot könsuppdelad undervisning med religiösa motiv 
 Vi vill testa treterminssystem i liten skala 
 Vi vill stärka kopplingen mellan lokal arbetsmarknad och skola 

 Vi vill införa praktisk sommarutbildning på Lärlingsgymnasiet i samverkan med det 
lokala näringslivet 

 

 

3. Att börja stå på egna ben 

3.1 Att börja jobba 

  
Arbetslöshet i ung ålder medför stora konsekvenser både för den enskilde och för samhället. 
Första jobbet är ett avgörande steg för unga i flera avseenden. Ett jobb ger människor 
möjlighet till egen försörjning och frihet att styra sina egna liv. Det bidrar till innehåll, 
sammanhang och gemenskap i vardagen. Moderaterna i Helsingborg vill därför arbeta aktivt 
för att underlätta ungas första steg in på arbetsmarknaden. 
  
Att stärka kopplingen mellan skolan och arbetsmarknaden är centralt för att förebygga 
ungdomsarbetslöshet. Det är viktigt att unga redan i högstadiet har en god bild av 
arbetsmarknaden och vilken kompetens som efterfrågas. Vid sista året på högstadiet väljer 
eleverna om de ska läsa ett praktiskt eller högskoleförberedande gymnasieprogram. Redan 
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då ska eleverna veta vilka utbildningar som med största sannolikhet leder till jobb, samt 
inneha praktisk erfarenhet från arbetslivet. 
  
Barn- och utbildningsnämnden bör i samverkan med näringslivet arbeta för att 
gymnasieprogram ska erbjuda praktisk sommarutbildning. Genom praktisk 
sommarutbildning får eleverna arbetslivserfarenhet samtidigt som de får sysselsättning 
under en del av sommaren. Vi vill även 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. 
  
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 saknar möjligheter att kvalificera sig till ett 
nationellt gymnasieprogram. Yrkesskolan ska omfatta ett, två eller tre år och kombinerar 
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. 
  
Myndigheten för Yrkeshögskolan visar att 90 % av de som läser en YH-utbildning har en 
anställning året efter examen. Familjen Helsingborg har därför gjort flera insatser för att öka 
antalet yrkeshögskoleutbildningar i regionen. Nu ska det även etableras ett Campus där 
yrkesutbildningarna och studenterna kan samlas i Helsingborg. Det är viktigt att 
Moderaterna i Helsingborg håller vid och fortsätter utveckla detta arbete den kommande 
mandatperioden. 

 

 Vi vill stärka kopplingen mellan elever och näringslivet i ett tidigare stadie för att 
motarbeta matchningsproblematiken på arbetsmarknaden 

 Vi vill arbeta för att mer praktik ska erbjudas till elever både vid högstadiet och 
gymnasiet 

 Vi vill arbeta för att sommarpraktik ska erbjudas på gymnasieprogram i Helsingborg 
 Vi vill arbeta för att Ung Företagsamhet ska erbjudas på alla gymnasieprogram i 

Helsingborg 
 Vi vill skapa bättre förutsättningar för unga entreprenörer i Helsingborg  
 Vi vill verka för att bli pilotkommun för att etablera en Yrkesskola i Helsingborg 
 Vi vill arbeta för att fler YH-utbildningar etableras i Familjen Helsingborg  
 Vi vill stärka kopplingen mellan de lokala företagens kompetensbehov och de 

yrkeshögskoleutbildningar som erbjuds i Familjen Helsingborg 

 

 

3.2 Att ta nästa steg i utbildningen 

Ett växande och dynamiskt Campus Helsingborg är avgörande för Helsingborgs utveckling. 
Vi vill att Helsingborg ska vara en stad som är attraktiv för studenter både under och efter 
studietiden. Därför vill vi under studietiden bidra till bra förutsättningar för studentliv, 
kontakter med näringslivet, stipendier, extrajobb samt erbjuda en pulserande och attraktiv 
stad. Efter studietiden strävar vi, tillsammans med det lokala näringslivet, efter att kunna 
erbjuda jobb och bostad i Helsingborg. 
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Campus Vänner är ett initiativ från staden som ger företag möjlighet att teckna medlemskap 
i en organisation vars syfte är att föra samman näringsliv, akademi och studenter. Grundidén 
var att samla in medel till stipendier för studenterna, men har utvecklats till en verksamhet 
som erbjuder en mängd aktiviteter och kontaktytor. Kommande mandatperiod vill vi arbeta 
för att stärka broarna mellan Campus Helsingborg och näringslivet ytterligare. Det kan 
exempelvis handla om att studenter får fler möjligheter till praktik, studentjobb och 
examensarbeten, och därmed praktisk erfarenhet i Helsingborg. 

Vi vill skapa goda förutsättningar för att förelägga mer forskning till Campus Helsingborg. 
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 arbetstillfällen. Forskning som är nära 
kopplat till näringslivet skapar möjligheter att locka både fler stora företag och fler 
företagsamma personer till Helsingborg. 

Moderaterna i Helsingborg vill etablera ett Innovation District i Helsingborg. Det är en 
plattform där det offentliga, akademin, entreprenörer och nystartade företag kan samlas i en 
attraktiv och stimulerande miljö. Likt Lindholmen i Göteborg ska området samla studenter, 
forskare, entreprenörer och företag som utväxlar idéer för att driva innovations- och 
utvecklingsprojekt.  Den långsiktiga ambitionen är att området ska bidra till kluster av 
forskning, innovation och företagsamhet för att öka antalet högkvalificerade jobb och företag 
i Helsingborg. 

Den senaste tiden har det framkommit att den finns potential att utveckla Campus 
Helsingborg med en Handelshögskola. Det skulle vara en unik möjlighet att ta tillvara på 
kompetensen vid Campus Helsingborg, näringslivet och Helsingborgs Handelsförening. 
Målet bör vara att starta en utbildning som ligger nära det praktiska arbetet hos 
handelsföretag med särskilt fokus på logistik, e-handel och AI, vilket skulle ge goda 
förutsättningar för att framöver kunna möta logistik- och handelsföretags efterfrågan på 
kompetensförsörjning. 

Helsingborg stad ska vara en modern arbetsgivare som attraherar kompetent och engagerad 
personal. Medarbetarnas kompetens, engagemang och bemötande definierar kvaliteten i 
verksamheten. Därför vill vi den kommande mandatperioden verka för att Helsingborgs stad 
ska bli bättre på att använda Campus Helsingborgs utbildningskapacitet för att fortbilda och 
utveckla stadens medarbetare. 

 

 Vi vill fortsätta utveckla Helsingborg till en levande studentstad 
 Vi vill arbeta för att öka antalet studenter vid Campus Helsingborg till 10 000 
 Vi vill arbeta för att öka antalet forskare vid Campus Helsingborg 
 Vi vill arbeta för att fler studenter får studentjobb i näringslivet i Helsingborg 
 Vi vill verka för att fler forskningsprojekt knyts till Campus Helsingborg och att de 

gärna har en anknytning till näringslivet i Helsingborg 
 Vi vill verka för att det startas en handelshögskola i Helsingborg med nära koppling 

till stadens näringsliv 
 Vi vill stärka kopplingen mellan de lokala företagens kompetensbehov och de 

utbildningar som ges vid Campus Helsingborg 
 Vi vill att Helsingborgs stad i högre grad ska använda Campus Helsingborgs 

utbildningskapacitet för att utveckla stadens medarbetares kompetens 

 

3.3 Att ta steget in på bostadsmarknaden 
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Många unga upplever idag att de har svårt att ta klivet in på bostadsmarknaden. Deras 
ekonomiska förutsättningar är inte tillräckligt starka för att kunna möta de stigande 
bostadspriserna, vilket riskerar att få långtgående konsekvenser för den yngre generationen. 
Fler behöver få förutsättningar att ta första steget in marknaden och möjlighet att äga sitt 
eget boende. Att äga sitt eget boende bidrar till frihet, självbestämmande och bra grogrund 
för ekonomisk trygghet över tid.  
 

För att frigöra fler billiga bostäder till de som ska ta sitt första steg in på bostadsmarknaden 
är det viktigt att få igång flyttkedjor. Den billigaste bostaden är redan byggd. Det är inte 
möjligt att bygga nya bostäder med lägre hyror än i befintligt bestånd. Därför är det viktigt 
att få igång kedjor som exempelvis kan innebära att två unga personer, som bor i varsin etta, 
flyttar ihop till en gemensam tvåa, som i sin tur blir ledig för att två blivande föräldrar har 
flyttat från den till en större lägenhet. 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. 
  
Kommande mandatperiod skulle vi vilja utmana Helsingborgshem och andra 
fastighetsaktörer att modernisera bostadsmarknaden och utmana de traditionella 
bostadsformerna. Ett gott exempel på detta är att vi vill arbeta för att det tillskapas 
äganderättslägenheter i Helsingborg. Slutligen vill vi även arbeta för att fler ska ges 
möjlighet att äga sin boende genom att ge Helsingborgshem i uppdrag att initiera en ny 
omgång där helsingborgare erbjuds möjligheten att ombilda sin hyreslägenhet till 
bostadsrätt. Det ger Helsingborgshem möjlighet att frigöra kapital för att kunna etablera 
allmännyttan även i nya stadsdelar. 

 
 Vi vill arbeta för att få igång fler flyttkedjor i Helsingborg 
 Vi vill verka för att sänka trösklarna på bostadsmarknaden och öka möjligheterna till 

eget ägande 
 Vi vill stimulera för nybyggnation som underlättar bostadskarriär med eget ägande i 

fokus 
 Vi vill verka för fler äganderättslägenheter i Helsingborg 
 Vi vill möjliggöra för fler att köpa egen bostad genom en ny omgång av ombildning av 

hyresrätter till bostadsrätter inom Helsingborgshem 
 

 3.4 Att bli en integrerad del av det svenska samhället 

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. En av Helsingborgs största utmaningar framöver är att få 
fler nyanlända som sökt sig till staden i arbete. En grundläggande förutsättning för detta är 
det på nationell nivå regleras så att det alltid blir mer lönsamt att arbeta än att gå på bidrag. 
Varje krona som går till bidrag är en krona som istället hade kunnat gå till skola, vård och 
omsorg. 
 

Från Helsingborgs stad är det viktigt att fokuset från alla stadens insatser syftar till att den 
som går på bidrag så snabbt som möjligt ska börja jobba. Det kräver att politiken gör vad den 
kan för att korta vägen dit. Det finns exempelvis flertal uppmärksammade fall där nyanlända 
inte kunnat arbeta eller rent av blivit utvisade på grund av bagatellartade regler. Regler och 
byråkrati får inte stå i vägen för möjligheten att kunna jobba. Idag ser regelverket ut som så 
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att om man söker asyl i Sverige, måste man söka tillstånd för att få arbeta. Vill vi därför att 
asylsökande ska kunna börja jobba utan att behöva ansöka om undantag från skyldigheten 
att ha arbetstillstånd. 
I dagsläget sker en stor omstrukturering av Arbetsförmedlingen. Reformen grundas i att 
omfördela arbetsförmedlingens ansvarsområden och arbetsuppgifter med hjälp av privata 
aktörer. Tyvärr upplevs Arbetsförmedlingen i omstruktureringen främst ha fokuserat på att 
säkerställa att privata utförare till bekostnad av lokal närvaro och samarbete med 
kommunerna. Det finns också en rädsla från många kommuner att grupper som står längst 
ifrån arbetsmarknaden i form av nyanlända och långtidsarbetslösa kommer missgynnas vid 
en ansvarsförflyttning till privata aktörer. Därför vill Familjen Helsingborg inleda ett 
regionalt samarbete och avtal med arbetsförmedlingen för att ges möjlighet att ta över hela 
etableringsansvaret för gruppen nyanlända och långtidsarbetslösa. I anslutning till detta 
borde även kommunernas vistelseansvar förtydligas för att detta inte ska omfatta de som 
olovligen uppehåller sig i landet. 
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). 
Problematiken med EBO är 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.  
 

Regeringen meddelade nyligen att de avser avveckla EBO-lagstiftningen, vilket Moderaterna 
i Helsingborg drivit under en längre tid. I dagsläget har Helsingborg endast möjligheten att 
undanta några utsatta områden från EBO-lagstiftningen. I samband med regeringen 
presenterade förslaget om att avveckla EBO framkom det även att de eventuellt ville att 
kommuner skulle bli ansvariga för kommunala mottagningscenter. Detta ställer sig 
Moderaterna i Helsingborg mycket kritiska till. Idag är migrationspolitiken och mottagandet 
ett helt statligt ansvar. Att låta 290 kommuner sätta upp egna rutiner kring detta är 
problematiskt och riskerar skapa en ohållbar situation.  
 

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. När man kommer till Sverige och Helsingborg är det av högsta prioritet att 
man så snabbt som möjligt kan komma in i arbete. Vi vill därför att regelverket ändras så att 
alla över 18 år kan börja läsa SFI även under tiden som asylsökande. 
 

I den statliga utredningen ”Att förstå och bli förstådd” konstateras att kostnaderna för tolkar 
i Sverige uppgår till cirka två miljarder kronor per år. I Helsingborg kostar rätten till tolkstöd 
miljonbelopp varje år. Givetvis är det viktigt att nyanlända i Sverige får hjälp att göra sig 
förstådda, men det bör finnas någon form av gräns för hur länge det stödet ska 
tillgängliggöras. Om en person antingen är svensk medborgare, har permanent 
uppehållstillstånd eller har varit i Sverige mer än två år bör kommunens 
betalningsskyldighet i frågan ses över.  I Helsingborg får man som nyanländ betald SFI-
utbildning med syfte att lära sig svenska. Det är därefter rimligt att det tillkommer krav på 
när personen på egen hand ska kunna göra sig förstådda i det svenska samhället.   
 

När en person kommer till Sverige är det viktigt att personen tidigt får information och 
utbildning kring hur vi lever i Sverige och vilka värderingsskillnader som kan finnas 
gentemot personens hemland. Särskilt viktig är information kring barns och kvinnors 
rättigheter med fokus på jämställdhet och nolltolerans mot hedersförtryck. Vi vill därför att 
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utbildning om barns och kvinnors rättigheter samt de normer och värderingar som finns i 
Sverige ska vara en obligatorisk del av etableringsstödet i Helsingborg. 
 

 

 Vi vill arbeta för en stark lokal arbetslinje där det alltid ska löna sig att arbeta 
 Vi vill verka för att asylsökande ska kunna söka jobb från dag ett i Helsingborg utan 

att behöva ansöka om undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT- UND) 
 Vi vill arbeta för att Familjen Helsingborg ska få en aktiv utförarroll i 

etableringsansvaret 
 Vi vill verka för att kommuners vistelseansvar tydliggörs så att det inte gäller 

personer som olovligen vistas i landet 
 Vi vill verka för att hela Helsingborg undantas från EBO-lagstiftningen 
 Vi vill verka för att alla som är över 18 år ska få möjligheten att läsa SFI under 

asyltiden 
 Vi vill att utbildning om kvinnors och barns rättigheter samt de normer och 

värderingar som gäller i Sverige ska bli en obligatorisk del av etableringsstödet i 
Helsingborg 

 Vi vill att kommuner inte ska betala tolk till de som varit i Sverige längre än två år 
eller är svensk medborgare 

 

 

3.4 När den egna kraften inte räcker till 

Hemmet ska vara en trygg plats. För många, inte minst kvinnor och barn, är det precis 
tvärtom. Statistiken talar sitt mycket tydliga språk när det kommer till mäns våld mot 
kvinnor – den farligaste platsen för en kvinna är det egna hemmet. Alla berörda delar av 
stadens organisation ska vara skickliga på att upptäcka och ha god kunskap om hur de ska 
agera vid misstanke om våld i nära relation. Socialförvaltningen ska fortsatt erbjuda ett brett 
utbud av insatser för att motivera och hjälpa helsingborgare som är utsatta för hot och våld 
från en närstående. Samverkan är en framgångsfaktor avseende detta. Dels inom staden, 
mellan exempelvis socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och Helsingborgshem, 
dels med andra aktörer såsom exempelvis kvinnojouren och andra kommuner. De som är 
utsatta för våld av någon närstående ska kunna få så kallad social förtur i bostadskön till 
Helsingborgshems lägenheter. För att beviljas social förtur krävs att det finns dokumenterad 
kännedom om våld eller hot om våld i det nuvarande hemmet, samt att personen varit 
folkbokförd i Helsingborg de senaste två åren.  
  
Mäns våld mot kvinnor tar sig uttryck på olika sätt. Våld gentemot närstående är ett, sexköp 
ett annat. Helsingborg är naturligtvis inte en plats som är undantagen från någon av dessa. 
Prostitution och sexköp handlar om allt ifrån grov människohandel till så kallad 
”sugardating” där oftast unga tjejer lockas att utföra olika typer av tjänster mot betalning. 
Idag finns ett gott arbete i Helsingborg för att motverka och förebygga prostitution och 
sexköp. Frälsningsarmén är en viktig samarbetsaktör i det sammanhanget, och samverkan 
med exempelvis hotellen och polisen är också avgörande för att nå framgång. Detta arbete 
behöver fortsätta och utvecklas, bland annat genom att staden tar en tydligare samordnande 
roll och säkerställer att alla relevanta aktörer är engagerade.  
  
Helsingborgs stad har många olika verktyg för att hjälpa helsingborgare som lever med 
någon form av missbruksproblematik. Allt ifrån motiverande samtal till tvångsåtgärder då 
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situationen kan innebära fara för liv.  En viktig faktor för att kunna ta sig ur en destruktiv 
situation med missbruk och i många fall på kriminalitet och psykisk ohälsa, är att erbjudas 
meningsfulla sammanhang med sysselsättning. Arbetet med att erbjuda meningsfull 
sysselsättning till personer med missbruksproblematik är ständigt pågående, bland annat i 
samverkan med föreningslivet. Det är viktigt att det arbetet fortsätter. 
 

Bostad först är en framgångsrik metod som bland annat Helsingborgs stad använder för att 
hjälpa människor ur missbruk och hemlöshet. Metoden innebär att man först får en bostad, 
utan krav på nykterhet, och därefter kan börja ta steg mot nykterhet. Det är en effektiv 
metod som generellt bidrar till högre kvarboende än i andra metoder. Utvecklingen av 
bostad först ska fortsätta så att fler helsingborgare som saknar bostad kan erbjudas den 
insatsen. Det behöver också finnas andra typer av bostadssociala insatser för helsingborgare 
som av olika skäl saknar bostad. Det övergripande målet med den verksamheten ska vara att 
skapa förutsättningar för varje människa på sikt ska bli självständig och kunna ta hand om 
sin bostadssituation med egen kraft.  
 

Att människor med någon form av funktionsnedsättning ska ha goda möjligheter till 
meningsfull sysselsättning och hög livskvalitet är en självklarhet. Helsingborgs stad står 
inför 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. 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.  
 

De senaste åren har vi sett en våldsanvändning i Helsingborg och andra större städer som vi 
inte har sett tidigare med skjutningar, knivdåd och sprängningar. Roten till detta är 
organiserad brottslighet. 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. 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. Det behöver också 
finnas en god samverkan mellan staden, det lokala näringslivet och vuxenutbildningen för 
att bidra till att fler helsingborgare kan erbjudas meningsfull sysselsättning när de vill lämna 
kriminalitet. 
 

Försörjningsstödet är samhällets yttersta skyddsnät. Det ska finnas till för människor som 
hamnar i särskilt svåra situationer i livet, men det 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.  

 
 

 Vi vill stärka samverkan mellan staden, Polisen och civilsamhället för att motverka 
och förebygga prostitution och sexköp i Helsingborg  

 Vi vill att staden ska erbjuda ett brett utbud av insatser för att motivera och hjälpa 
helsingborgare som är utsatta för våld av en närstående  

 Vi vill införa social förtur i Helsingborgshems bostadskö 
 Vi vill arbeta för ökade möjligheter till meningsfull sysselsättning för personer med 

missbruksproblematik 



15 

 

 Vi vill utveckla bostad först i Helsingborg  
 Vi vill att staden samverkar med det lokala näringslivet och vuxenutbildningen för att 

bidra till att fler helsingborgare kan erbjudas meningsfull sysselsättning när de vill 
lämna kriminalitet 

 Vi vill fortsatt ställa höga krav på att den som lever på försörjningsstöd ska arbeta för 
egen försörjning 

 

 

Mitt i livet 

4.1 Att få värde för sin skattekrona 
 
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. 
För att sedan ge dem stor frihet att styra över sina egna liv. 
  
Varje skattekrona som kommunen använder är en krona som istället hade kunnat användas 
av den enskilde. Därför har vi moderater ett ansvar att säkerställa att varje skattekrona som 
tas från helsingborgare nyttjas på ett effektivt sätt och kommer helsingborgarna till del. 
Moderaterna bör vara partiet som ställer de stora frågorna, varför ska vi göra detta? Är det 
en del av vårt lagstadgade uppdrag? Är det värt att prioritera? Kommer detta verkligen 
skapa värde för helsingborgarna? Vi ska arbeta för att skatten ska vara så låg som möjligt 
utan att göra avkall på kvaliteten i välfärden. Då får helsingborgarna friheten att själva välja 
vad de vill använda sina pengar till. Det är inte ett självändamål att styra mer över 
människors pengar.  
 

Vi tror att en del i att skapa värde för skattekronan är att ge helsingborgare möjlighet att 
komma med inspel och idéer kring Helsingborgs utveckling. Goda exempel på detta är 
Stadsbyggnadsförvaltningens invånardialoger tillsammans med olika byalag och 
stadsdelsnätverk. Den kommande mandatperioden vill vi utveckla detta arbete ytterligare. 
Det vore exempelvis intressant att likt konceptet vid utvecklingsplanerna för 
Karantäntomten bjuda in medborgare att tycka till om andra stadsutvecklingsprojekt. 
 

För att bättre värna helsingborgarnas skattemedel är det viktigt att Helsingborgs stad både i 
sitt befintliga fastighetsbestånd och vid nybyggnation utgår ifrån att utveckla 
multifunktionella lokaler. Det innebär att lokalerna ska kunna användas av mer än en 
verksamhet, exempelvis en skola vars lokaler även ska kunna användas för förenings- och 
fritidsverksamhet. Det bättrar nyttjandegraden i stadens lokaler och bidrar ofta till en ökad 
trygghet när det finns fler personer i rörelse under fler timmar på dygnet. Ett gott exempel 
på detta vore att lokalerna i högre grad skulle kunna användas av olika kulturföreningar för 
att främja den fria kulturen i Helsingborg.  
  
Vi moderater tror på individens frihet att tycka olika och själva bestämma. Därför vill vi 
verka för att offentlig kultur- och fritidsverksamhet ska ha barn som sin huvudsakliga 
målgrupp. Utgångspunkten bör vara att vuxna kan betala för sina egna fritidsaktiviteter och 
att vi ska öka självfinansieringsgraden för kulturverksamhet. Genom att låta kulturen till 
större del finansiera sig själv, så ställs högre krav på att erbjuda kulturupplevelser som 
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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. 
 

När staden bygger nya fastigheter såsom skolor, särskilda boenden 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 särskilda boenden kräver 
anseliga summor. I dessa sammanhang utgör en procent mycket 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 så som skola, vård och 
omsorg. Staden borde istället bli bättre på att utnyttja sitt befintliga bestånd och 
åskådliggöra Helsingborgs samlingar i högre grad.  
  
Helsingborg stads verksamhet och service ska finnas tillgänglig för helsingborgarna. 
Teknikutvecklingen gör att allt fler viktiga samhällsfunktioner digitaliseras och kopplas upp 
mot internet. Om det används på rätt sätt kan det skapa stora vinster för vårt samhälle. Vi 
vill på sikt använda denna teknik för att samla alla kommunens tjänster på en digital 
plattform som är öppen dygnet runt för kommuninvånarna. Det hade ökat tillgängligheten 
och underlättat för många helsingborgare att ta del av kommunens tjänster och service. 
 

 

 Vi vill säkerställa att varje skattekronorna används effektivt och med syfte att 
leverera service av hög kvalitet till helsingborgarna 

 Vi vill se över all icke lagstadgad verksamhet i Helsingborgs stad för att säkerställa att 
det staden gör skapar värde för helsingborgarna 

 Vi vill arbeta för att sänka skatten i Helsingborg 
 Vi vill arbeta för att utveckla stadens arbete med multifunktionella lokaler 
 Vi vill att all offentlig kultur- och fritidsverksamhet ska ha barn som sin huvudsakliga 

målgrupp. Utgångspunkten är att vuxna kan betala för sina egna fritidsaktiviteter. 
 Vi vill öka självfinansieringsgraden för kulturverksamhet för vuxna 
 Vi vill reducera enprocentsmålet 
 Vi vill skapa en digital väg som är öppen dygnet runt in för invånarna för alla tjänster 

hos kommunen.  
 

 

4.2 Att driva företag och jobba 

I en växande stad som Helsingborg spelar företag och företagsamhet en central roll. Det är i 
företag jobben skapas. Det är därför viktigt att Helsingborgs stad ständigt arbetar för att 
förbättra stadens företagsklimat. Det handlar om att företagare ska uppleva att de har en 
smidig och positiv kontakt med staden, utan onödig byråkrati och långa beslutsprocesser, 
men också att staden genomsyras av framtidsanda där innovation och entreprenörskap har 
stort fokus. 
 

Vi vill att Helsingborg ska ha Sveriges bästa klimat för företagsamma människor. För att 
lyckas med det arbetar Helsingborgs stad efter ett stadsövergripande näringslivsprogram 
som ger strategisk vägledning i näringslivsfrågor. Staden har också under den gångna 
mandatperioden startat ett näringslivsråd med representanter från olika delar av 
näringslivet. Rådets syfte är att arbeta med strategiska näringslivsfrågor och vara ett 
bollplank till staden.   
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För att bättre kunna möta näringslivets behov och önskemål vill vi den kommande 
mandatperioden vidareutveckla den goda dialogen mellan Helsingborgs stad och 
näringslivet. Vi vill bland annat starta nya reformgrupper med representanter från staden, 
näringslivet, akademin och föreningslivet för att arbeta fram konkreta åtgärder på några av 
de utmaningar Helsingborg och näringslivet står inför. Vi vill också fördjupa stadens 
samarbete med Citysamverkan, företagsgrupper och branschråd. 
 

Företagare i Helsingborg ska uppleva att det är lätt att göra rätt. Därför jobbar staden aktivt 
för att minska onödig byråkrati gentemot näringslivet. Helsingborgs företagslots hjälper 
företagare som vill starta, etablera eller förändra sin verksamhet att hitta rätt beslutsorgan 
eller myndighet att söka tillstånd hos. Staden har också inrättat en Krångelombudsman vars 
uppdrag det är att ta emot anmälningar från företag när de upplever att något är onödigt 
krångligt i stadens service. För att säkerställa att nivån av stadens service mäter staden 
företagens upplevelse via nöjd-kund-index. Där används bland annat nyckeltal för bygglov, 
markupplåtelse och invånarnas uppfattning om arbetsmöjligheterna i kommunen. Vårt mål 
är att Helsingborg stad i företagens bedömning ska uppgå till ett nöjd-kund-index på minst 
75 i servicemätningen.   
 

Svenskt Näringslivs senaste mätning visar att 7 av 10 företag i Sverige har svårt att hitta rätt 
kompetens. I Helsingborg likt många andra städer finns det många företag som vill växa, 
men hindras på grund av matchningsproblematiken på arbetsmarknaden. Därför har 
Helsingborgs stad vidtagit flera åtgärder för att skapa bättre kontaktytor mellan 
näringslivet, Campus Helsingborg, stadens yrkeshögskoleutbildningar och gymnasieskolor. 
Vi har även i samarbete med Familjen Helsingborg startat en YH-accelerator vars syfte är att 
öka antalet yrkeshögskoleutbildningar i regionen. Tack vare regionens goda arbete med YH-
acceleratorn ska det nu även etableras ett YH-Campus i Helsingborg. Detta går att läsa mer 
kring under rubriken ”att börja jobba”. 
 

För att kunna locka fler företagare och talanger till Helsingborg är det viktigt att staden 
upplevs som en attraktiv stad med hög livskvalitet att leva och göra karriär i. För personer 
som jobbar i Helsingborg ska det vara enkelt att bo och få ihop sitt livspussel. Det ska finnas 
bra och tillgänglig barnomsorg som underlättar vardagen. Staden ska erbjuda ett brett och 
varierat utbud av bostäder som kan attrahera personer oavsett vilken stadie av livet de 
befinner sig i. Väg och kollektivtrafik ska vara dimensionerad för dess verkliga belastning, i 
synnerhet de sträckor där människor arbetspendlar. Man ska effektivt och enkelt kunna ta 
sig till och från arbetsplatser inom staden med såväl bil som cykel och kollektivtrafik. För att 
säkra nordvästra Skånes konkurrenskraft är det också viktigt att Helsingborg verkar för att 
säkra nödvändig infrastruktur till regionen, likt Västkustbanan och en fast HH-förbindelse. 
Läs mer om detta i avsnittet “Helsingborg i omvärlden” 

Entreprenörskap och nya livskraftiga företag är ryggraden i en långsiktig och hållbar 
näringslivsutveckling. Det är i de nya och växande företagen som många nya jobb skapas och 
det är också där som många nya innovationer utvecklas. För att kunna locka nya företagare 
till Helsingborg vill vi att stadens ska kännetecknas av företagsvänlighet, framtidsanda och 
innovation. Därför arbetar Helsingborgs stad för att skapa stimulerande miljöer där 
företagare kan samlas och utväxla idéer. HETCH är bland annat en non-profitaktör som i 
samarbete med staden skapat ett attraktivt startup-community och investeringsnätverk i 
Oceanhamnen. Staden har också startat Hbg Works som är stadens egen mötesplats för 
utveckling och innovation. 
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Helsingborgs stad står som värd för H22. En stadsmässa där näringslivet, akademin, 
föreningslivet samarbetar för att gemensamt komma med lösningar på viktiga 
samhällsproblemen. Inför H22 har staden engagerat över 100 samarbetspartners från 
näringslivet, akademin, start-ups och föreningslivet som ska använda smart teknologi, 
nyskapande hållbarhetslösningar och innovationer för att öka människors livskvalitet. Det är 
viktigt att staden efter H22 lyckas ta tillvara på innovationskraften och det goda samarbete 
som växt fram med näringslivet. 

Vi ska arbeta för att det etableras ett Innovation District i Helsingborg i Oceanhamnen. Vi vill 
skapa en stadsdel där det offentliga, akademin, entreprenörer och nystartade företag kan 
samlas i en attraktiv och stimulerande miljö. Den långsiktiga ambitionen är att området ska 
bidra till kluster av forskning, innovation och företagsamhet för att öka antalet 
högkvalificerade jobb och företag i Helsingborg. 

Allt fler företag drabbas, direkt eller indirekt, av brottslighet. Enligt en rapport från Svenskt 
Näringsliv beräknas brottsligheten kosta svenska näringslivet cirka 100 miljarder kronor. 
Tyvärr är Helsingborg en av de kommuner där många företag upplever sig påverkade av 
otrygghet. I svenskt näringslivs undersökning från 2020 svarade 45 procent av lokala 
företagare att de påverkas negativt av otryggheten i kommunen. Till 2021 skedde en god 
förbättring och andelen sjönk till 34 procent, men det är fortfarande helt oacceptabelt att 
mer än var tredje företag känner sig drabbade. Moderaterna i Helsingborg tar detta på 
största allvar och vill kommande mandatperiod ta ett samlat grepp för att öka tryggheten 
bland företagare i Helsingborg. 

Att ha ett jobb att gå till är en viktig del av våra liv. Ett jobb innebär gemenskap och 
möjlighet till egen försörjning. Tyvärr finns det för många personer i Helsingborg som står 
långt från arbetsmarknaden och har varit bidragsberoende länge. Vi vill därför ta initiativ till 
ett handslag med det lokala näringslivet i syfte att hjälpa få personer som varit 
bidragsberoende länge i arbete. Det skulle ge dem en unik chans att ta sig ur sitt utanförskap 
och samtidigt ge företag i staden en möjlighet att ta socialt ansvar och göra skillnad på 
riktigt. 

 Vi vill skapa fler kontaktytor mellan Helsingborgs stad och näringslivet 
 Vi vill fortsatt arbeta för att minska stadens administrativa belastning på företagare 

genom att bland annat Helsingborgs stads Krångelombudsman 
 Vi ska verka för att Helsingborgs stad i företagens bedömning ska uppgå till ett nöjd-

kund-index på minst 75 i servicemätningen.   
 Vi vill arbeta för att skapa fler och bättre kontaktytor mellan näringslivet, Campus 

Helsingborg, stadens yrkeshögskoleutbildningar och gymnasieskolor 
 Vi vill arbeta för att stadens varumärke för att kunna locka nya företagare och 

talanger till Helsingborg stärks 
  Vi vill etablera ett Innovation District i Oceanhamnen i Helsingborg 
  Vi ska arbeta för att förbättra den upplevda tryggheten hos Helsingborgs företagare  
  Vi vill ta initiativ till ett handslag med det lokala näringslivet i syfte att hjälpa 

personer som varit bidragsberoende länge i arbete 

 

4.3 Att hitta hem i Helsingborg 
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Helsingborg är en attraktiv stad där många människor vill bo och verka. De senaste åren har 
det byggts mycket i Helsingborg, tack vare aktivt arbete med bland annat god planberedskap 
och samverkan mellan staden och byggherrar. Nu är det viktigt att säkerställa att tillväxten 
blir hållbar, inte minst genom att antalet arbetstillfällen växer i takt med antalet bostäder, att 
bebyggelsen inte blir för tätt med en alltför ensidig arkitektur, att bostäderna harmoniserar 
med befintlig bebyggelse, att kommunal service byggs ut i lika stor utsträckning och att 
antalet parkeringsplatser tillgodoser människors faktiska bilägande. 

Vi vill att helsingborgare ska kunna finna bra boenden i staden oavsett vilket stadie i livet de 
befinner sig. Under flera års har vi varit framgångsrika med att möta behovet av mindre 
hyresrätter, men nu behöver fokus ligga vid att möta efterfrågan på andra typer av boenden. 
En grupp som särskilt sticker ut är barnfamiljer som flyttat till kranskommuner för att 
etablera sig. Den viktigaste orsaken till detta är bristen på villor, fribyggartomter och större 
bostadsrätter. Självgående barnfamiljer som har kommit en bit i bostadskarriären ska kunna 
finna sitt framtida boende även i vår kommun. Därför har vi i Helsingborgs Översiktsplan 
2021 genomfört en kurskorrigering där större bostäder och småhus får mer utrymme. Vi har 
också antagit ett särskilt mål kring att det ska påbörjas i snitt 250 småhus per år mellan 
2022–2026 i Helsingborg. Ambitionen är också att en tredjedel av målet ska utgöras av 
fribyggartomter. 

Moderaterna i Helsingsborgs långsiktiga mål är att Helsingborg ska bli Sveriges mest 
barnfamiljsvänliga stad. Därför vill vi att fler områden ska planeras med barnfamiljen i 
fokus, likt planerna för Östra Ramlösa. Dessa områden ska vara öppna för både ny och 
beprövad teknik för att skapa trivsamma, trygga och hållbara stadsdelar. Livskvalitet och 
trygghet ska vara i fokus. Service, skola, aktivitetsmöjligheter och mobilitet ska utformas 
utifrån barnfamiljers behov och önskemål. Drömmen om en villa med trädgård får inte bli 
förbehållen en elit. Fler ska kunna etablera sig i Helsingborg och ha råd med radhus, villa 
eller att bygga sitt drömhus.  

Vi ska även arbeta för att trygghetsperspektivet fortsatt ska vara en självklar del i 
utvecklingsarbetet av bostadsområden i Helsingborg. Det 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 minimerar vi ur ett 
stadsplaneringsperspektiv otryggheten. En viktig del är att fortsätta trygghetsdialoger i 
stadsdelar och byar där staden och samarbetspartners lyssnar och samlar in invånarnas 
upplevelse av tryggheten i området. Därefter vidtas åtgärder utifrån vad som framkommer i 
dialogerna. Även digitala möjligheter till påverkan bör uppmuntras. Ett gott exempel på 
detta är appen Ett bättre Helsingborg och Tryggare platser på helsingborg.se. 

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 det 
går att göra mer 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. 
Vi ska arbeta för att minska den kommunala byråkratin i största möjliga utsträckning. Vi vill 
inte ha regler för sakens skull, utan värna ägenderätten och människors möjlighet att själva 
bestämma över hur de vill bygga på sin egen mark. 

Det är dock inte på kommunal nivå de primära byråkratiska hindren uppstår i 
byggprocessen. I flera avseenden är Länsstyrelsen en bidragande faktor till att förlänga 
byråkratiska processer, när det kommer till byggnation. Synpunkterna kan röra allt ifrån 
särskilda djurarter som plötsligt hittas i samband med att en tomt ska bebyggas, till en av de 
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många riksintressen som finns att förhålla sig till. Vår ambition på både nationell och 
kommunal nivå är därför att minska dess möjlighet att påverka beslut, samt på sikt verka för 
att avskaffa länsstyrelserna. 

 

 Vi ska arbeta för att säkerställa en hållbar tillväxt och att nybyggnationer i högre  
grad ska bära sina faktiska behov 

 Vi ska säkerställa att jobb och sysselsättning tas i beaktande i planering av såväl 
bostadsbyggande som infrastruktur och kollektivtrafik 

 Vi ska arbeta för att fler småhus och fribyggartomter tillskapas i Helsingborg 
 Vi ska arbeta för att barnfamiljsperpsektivet ska bli en allt mer i integrerad del i 

utvecklingsarbetet av bostadsområden i Helsingborg 
 Vi ska arbeta för att trygghetsperspektivet fortsatt ska vara en självklar del i 

utvecklingsarbetet av bostadsområden i Helsingborg 
 Vi ska i största möjliga utsträckning minska byråkratin i staden som hindrar 

helsingborgarnas bostadsbyggande 
 Vi ska verka för att avskaffa länsstyrelsen 

 

 

4.4 Att bidra till att hela Helsingborg utvecklas 

Hela Helsingborg ska vara en levande och skapande stad med hög livskvalitet. Därför är det 
en självklarhet för Moderaterna i Helsingborg att göra insatser för att alla delar av staden 
ska utvecklas. Det behövs insatser i stadskärnan och orterna utanför city för att både 
utveckla den fysiska miljön och för att förbättra förutsättningarna för de helsingborgare som 
bor och lever där. Det är viktigt att se till att olika delar av Helsingborg ska få vara just olika. 
Stadens behöver kunna erbjuda ett brett utbud av boendemiljöer för att helsingborgare ska 
kunna hitta den plats och miljö där de trivs som bäst och får som högst livskvalitet.  

City ska användas som helsingborgarnas gemensamma vardagsrum, där vi möts, upplever 
och njuter av livet tillsammans. Idag har Helsingborgs stad genom Citysamverkan god dialog 
med näringsidkarna och fastighetsägarna för att utveckla City. Det är när flera berörda 
aktörer samverkar som vi når goda resultat. Därför vill vi fortsätta satsa och utveckla arbetet 
vid Helsingborgs Citysamverkan. 

En förutsättning för ett attraktivt city är att det finns ett varierat och stort utbud av varor 
och tjänster. Det är både utifrån miljösynpunkt och livskvalitet önskvärt att man ska kunna 
klara av sina ärenden i sitt närområde. Vi vill därför genom Citysamverkan arbeta för att en 
större variation av verksamheter och handel ska få förutsättningar att etablera sig i city. Det 
vore även intressant att på nytt undersöka förutsättningarna etablera en saluhall i 
Helsingborg. 

Det är viktigt att det är 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. Det är en centralort för så många fler än helsingborgarna. Moderaterna i Helsingborg 
kommer därför motarbeta förslag som försvårar för de som behöver bilen för att få ihop sitt 
livspussel. Fokus bör ligga vid att motverka koldioxidutsläppen och inte själva bilen. Vi vill 
fokusera på att tillskapa bättre möjligheter att komma in till city oavsett om det är med bil, 
cykel eller kollektivtrafik.  
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Helsingborg är en av Sveriges krogtätaste städer med ett rikt nöjesliv för människor i alla 
åldrar. För att värna och utveckla detta är det viktigt att stadskärnan känns trygg på kvälls- 
och nattetid. Därför vill vi moderater 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. Tillskillnad från svartklubbar kan de tillståndsgivna krogarna 
och nattklubbarna vara med och bidra till att skapa ett tryggt nattliv i Helsingborg. Ett aktivt 
krog- och nöjesliv ska bestå av seriösa krögare som har god samverkan med berörda 
myndigheter, aktivt samarbetar i trygghetsfrågorna och kampen mot parallellsamhället. 
Denna samverkan ska vara lika naturlig för myndigheter som för krögare. I Helsingborg 
väljer vi aktivt att ta avstånd från parallellsamhället. Det är då politiken aktivt kan stå upp 
för liberal tillståndsgivning för att gynna ett tryggt och sunt nöjesliv. 

Helsingborg utvecklas och växer i rask takt, vilket även särskilt gäller Söder. Radison Blu 
öppnade 2015, vilket följdes upp av tillbyggnaden av Tingsrätten och ombyggnaden av 
gamla Söderpunkten till ett modernt köpcentrum i Södercity. Vi vill fortsätta detta goda 
arbete för att utveckla Söder till en modern, attraktiv och trygg stadsdel. 

Helsingborg är en stad med ett stort och brett kulturutbud. Vi har tunga institutioner som, 
Fredriksdal, Helsingborgs stadsteater, Konserthuset, Sofiero och Dunkers kulturhus. Dessa 
seriösa aktörer skapar förutsättningar för ett bra kulturliv i vår stad. Arrangemang, konst 
och kultur är viktiga faktorer i att skapa en levande stad där människor vill leva, verka och 
bo. Det lockar också turister och besökare som bidrar till turistnäringen. Helsingborg ska 
vara en relevant konst-, kultur- och turistdestination, 

Helsingborg ska vara en hel och ren stad. Klotter, trasig gatubelysning och nedskräpning är 
alla saker som påverkar vår stadsmiljö på ett otryggt sätt. En nedklottrad, nedskräpad och 
trasig stad signalerar att här tar ingen ansvar. Därför har vi under de senaste 
mandatperioderna satsat mycket på att hålla Helsingborg rent och det arbetet kommer vi 
fortsatt prioritera den kommande mandatperioden.   

Orter med tågstationer i Helsingborg är centrala i utvecklingen av Helsingborg utanför city. 
Tågstationerna skapar förutsättningar för att kunna pendla till och från jobb och utbildning. 
Det ska vara enkelt att ta sig till och från stationerna med såväl bil som cykel och buss. I 
anslutning till stationerna ska det finnas goda parkeringsmöjligheter för både bil och cykel, 
och väl upplysta gång- och cykelvägar. 

Moderaterna har under den gångna mandatperioden arbetat för att stärka våra sju 
stationsorter utanför centrala Helsingborg. I dialog med de boende har det tagits fram en 
utvecklingsplan för respektive område, som blev klara i slutet av 2021. Dessutom har redan 
en rad åtgärder genomförts i alla sju orter; särskilt i grönområden, parker och på lekplatser 
samt insatser för att öka trafiksäkerheten. Inför kommande mandatperiod vill vi fortsätta 
detta arbete för att stärka och utveckla orterna tillsammans med de boende.  

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. 

I Helsingborgs landsbygdsorter finns viktiga värden som kan höja livskvaliteten hos 
helsingborgarna, exempelvis närheten till naturen, vackra gångstråk, vattenstråk och 
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dammar. Helsingborg stad borde arbeta för i högre grad dra nytta av och tillgängliggöra 
dessa tillgångar. Vi skulle även vilja arbeta för att skapa bättre förutsättningar för lokalt och 
kustnära fiske. Idag är det i flera avseenden lagstiftning som hindrar det småskaliga fisket, 
både svensk lagstiftning och EU-lagstiftning. Vi kommer därför driva frågan vidare mot 
ansvarig myndighet. 
 

 Vi ska arbeta för ett levande och aktivt city 
 Vi ska arbeta för att fördjupa arbetet med Citysamverkan 
 Vi ska stå upp för mångfald i utbudet av varor och tjänster i City 
 Vi ska säkerställa helsingborgarnas transportmöjligheter både via bil och 

kollektivtrafik  
 Vi ska arbeta för att fler parkeringar tillkommer Helsingborg 
 Vi ska arbeta för att det etableras en saluhall i Helsingborg 
 Verka för att utveckla Helsingborg som nöjesstad genom att ge möjligheter till fler 

nattklubbar i Helsingborg tillstånd till 05.00 
 Vi ska arbeta för att utveckla Söder till en attraktiv, levande och trygg stadsdel 
 Vi ska arbeta vidare med att lyfta Helsingborg som konst- och evenemangsstad 
 Vi ska arbeta för ett rent stadsrum genom fler åtgärder mot nedskräpning 
 Vi ska fortsätta utveckla de stationsnära orterna i Helsingborg, 
 Vi ska säkerställa att det i stationsorterna finns ett tillfredsställande utbud av 

pendlarparkeringar, för såväl bil som cykel, vid tågstationerna 
 Vi ska utveckla dialogen med befintliga byalag i Helsingborg 
 Vi ska värna det lokala småskaliga fisket 
 Vi ska värna och dra nytta av viktiga värden i landsbygdsorterna för att höja den 

upplevda livskvaliteten på fler platser i Helsingborg 
 

4.5 Att känna sig trygg 

I media rapporteras det nästan dagligen om skjutningar, knivdåd och sprängdåd kopplat till 
organiserad brottslighet. Situationen har lett till att många känner en oro och otrygghet inför 
utvecklingen, vilket även bekräftas i mätningar vad gäller människors upplevda trygghet. 
Den senaste nationella trygghetsundersökningen visar exempelvis att nästan varannan 
svensk känner oro över brottsutvecklingen i samhället. Moderaterna i Helsingborg tar denna 
oro på största allvar. Ingen ska behöva anpassa sitt liv eller sin vardag på grund av att 
kriminella personer och grupper väljer att agera utanför samhällets gemensamma lagar och 
regler. 

Den organiserade brottsligheten finns mitt ibland oss. En alltför billig hårklippning, 
affärsverksamheter som säljer cigaretter utan svensk varningstext, en biltvätt för en 
hundralapp. Här behöver vi helsingborgarnas stöd, att alla aktivt tänker hur egen 
konsumtion och egna livsval påverkar vilket Helsingborg man vill se. Avropar färre svarta 
tjänster, färre köpare av narkotika eller köper färre alltför tvivelaktiga varor så försvårar vi 
också för den organiserade brottsligheten i vår stad. Helsingborgs stad har även i cirka fyra 
år arbetat operativt i en offensiv samverkan med andra myndigheter mot parallellsamhället, 
den svarta ekonomin och den organiserade brottsligheten. Arbetet samordnas via 
Stadsledningsförvaltningen och berörda myndigheter. Vi vill den kommande 
mandatperioden växla upp och utveckla detta arbete ytterligare.   
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De senaste åren har vi tyvärr sett en tilltagande problematik där olika personer och gäng 
skapar otrygghet i stadskärnan. Konkreta exempel är oroligheterna som ofta uppstår på 
Sundstorget, Gröningen, utanför centralstationen, Stadsparken eller i olika områden på 
Söder. Tyvärr handlar det ofta om personer som dricker alkohol på öppen gata, spelar hög 
musik eller för oväsen. Alla har naturligtvis rätt att vistas i centrum, men när man ställer sig 
utanför lagar och regler samt skapar otrygghet för andra så måste samhället markera mot 
detta. Tyvärr ser vi en avsaknad av polisiär närvaro i stadskärnan för att hantera detta. För 
att vända utvecklingen skulle vi tillsammans med polisen vilja ta ett helhetsgrepp i frågan. 
Det är viktigt att de ser vilka konsekvenser detta för med sig på helsingborgarnas, 
handlarnas och företagens upplevda trygghet. Vi kommer även arbeta för att polisen ska ge 
Helsingborgs stad tillåtelse att i högre utsträckning och på större områden kunna använda 
ordningsvakter för att upprätthålla ordningen i stadskärnan.  

Trygghetskameror fungerar väl i ett avskräckande syfte mot brottslighet och de kan hjälpa 
till att säkra bevis om brott inträffar, vilket ökar samhällets möjlighet till lagföring. Därför 
vill se fler trygghetskameror och smarta sensorer på platser inom Helsingborg, som vi vet är 
extra utsatta för brott. Gärna kopplade direkt till polisen eller stadens trygghetscentral. Vi 
vill även att staden arbetar för att i samarbete med exempelvis föreningsliv och 
nattvandrare för att få mer vuxna i rörelse på stan. De kan hjälpa till på olika stätt i det 
trygghetsskapande arbetet, exempelvis genom att larma om något inte står rätt till.  

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. Med särskilt fokus på kvällar och 
nätter då många upplever extra otrygghet. Moderaterna i Helsingborg vill verka för att 
ytterligare delar av Helsingborgs stadskärna får Purple Flag certifieringar. 

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 bäst och vet vilka 
områden som känns otrygga. Därför vill Moderaterna i Helsingborg den kommande 
mandatperioden växla upp trygghetsdialogerna med boende för att öka tryggheten i olika 
stadsdelar och byar. De områden medborgare upplever som otrygga måste också lyftas fram 
och prioriteras. 

Välfärd- och bidragssystem ska användas av de som verkligen behöver det. Tyvärr så finns 
det de personer som väljer att utnyttja systemet istället för att göra rätt för sig. Vi vill att 
Helsingborg ska bli en ledande kommun i arbetet mot välfärdsbrott och bidragsfusk. För att 
lyckas komma åt denna form av kriminalitet krävs ofta information från flera myndigheter. 
Därför vill vi att Helsingborgs stad inom ramen för stadens lokala myndighetssamverkan ska 
bygga ett tätare samarbete med polisen mot denna form av kriminalitet, samt formalisera 
informationsutbytet mellan myndigheterna för att finna oegentligheter. Det är också hög tid 
att det på nationell nivå sker en lagändring som gör att kommuner kan göra oanmälda 
kontroller vid misstanke om brott. Idag görs redan täta kontroller vid misstanke om fusk, 
men oanmälda hembesök vore ett betydligt skarpare verktyg i kampen mot välfärdsbrott 
och bidragsfusk. 
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 Vi ska satsa mer resurser och arbeta för att utveckla Helsingborgs stads 
myndighetssamverkan 

 Vi ska verka för att Helsingborgs stad får tillåtelse av polisen att snabbare och över 
större områden kunna sätta in ordningsvakter vid behov. 

 Vi ska arbeta för att öka vuxennärvaron i stadskärnan 
 Vi ska öka antalet trygghetskameror på brottsutsatta platser i Helsingborg 
 Vi ska genomföra fler boendedialoger för att öka tryggheten i stadens stadsdelar 
 Vi ska genomföra en riktad satsning med boendedialoger gentemot byarna för att öka 

tryggheten 
 Vi ska arbeta för att ytterligare områden i Helsingborgs stadskärna får certifiering 

Purple Flag 
 Vi ska kontinuerligt arbeta för att utvärdera trygghetsinsatserna för att leverera bästa 

möjliga effekt 
  Vi ska arbeta för att Helsingborg stad börjar göra oanmälda hembesök vid misstanke 

om bidragsfusk  
 Vi skapa ett tätare samarbete mellan Helsingborgs stad och polisen mot välfärdsbrott 

och bidragsfusk 
 Vi ska arbeta för att bättre formalisera stadens myndighetssamverkan mot 

välfärdsbrott och bidragsfusk 
 Vi ska verka för att Helsingborg ska bli en ledande kommun i arbetet mot 

välfärdsbrott och bidragsfusk. 
 

4.6 Att det blir lätt att göra rätt 

För Moderaterna utgår modern miljöpolitik ifrån att våga satsa på ny teknik och innovativa 
lösningar. 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. För att 
lyckas behövs ett starkt och ansvarsfullt politiskt ledarskap. Det handlar om att informera, 
sprida goda exempel, inspirera och 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. 
  
Helsingborgs stads miljöarbete grundas i höga ambitioner och tuffa mål. Staden är bland 
annat en av 23 städer som inom samarbetet för Viable Cities kraftsamlar för att bli 
klimatneutrala 2030, vilket är 15 år före det nationella målet. Det kommer kräva hårt arbete 
och stort fokus från både staden, näringslivet och helsingborgarna. Därför har Helsingborgs 
stad bland annat tagit fram ett klimatavtal, där kommunen, näringsliv och civilsamhälle 
skakar hand för att klara målet om klimatneutralitet 2030. Privata initiativ växlade sedan 
upp arbetet och involverade kommuninvånarna genom ett eget klimatavtal, klimatavtalet.se. 
  
En viktig del i stadens arbete med Viable Cities är stadsutvecklingsprojektet vid Östra 
Ramlösa. Där har staden satt som mål att skapa Sveriges första klimatneutrala 
bostadsområde. För att lyckas med det ska staden bland annat använda sig av världsunik 
teknik som bygger på att man gör en digital tvilling av området. Det möjliggör för staden att 
på förhand testa olika tillvägagångssätt och tekniker i stadsutvecklingen för att hålla nere 
områdets klimatpåverkan. Projektet är ett gott exempel på hur Helsingborg leder vägen i 
banbrytande teknik och verktyg för grön omställning.  
 

Sannolikt kommer samhället till 2030 i viss mån fortfarande vara beroende fossila bränslen. 
Staden behöver därför finna innovativa lösningar för att reducera sin klimatpåverkan. Två 
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goda exempel på detta är bland annat att på sikt försöka starta en CCS-anläggning (Carbon 
Capture & Storage) kopplat till Filbornaverket och fortsätta utveckla stadens arbete kring 
biokol och smartare jordbruk. 
   
Utsläppen från inrikestransporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. 
I sin tur står bilåkandet i Sverige för närmare 20% av utsläppen. Vi ser dock inget 
självändamål i att försöka försvåra för företag som är beroende av lastbilstransporter eller 
människor som är beroende av bilen för att få ihop livspusslet. Vi vill snarare fokusera att 
attackera utsläppen och underlätta för företag och helsingborgare att ställa om till eldrivna 
fordon. Därför vill vi satsa på att kraftigt bygga ut Helsingborgs laddinfrastruktur de närmsta 
åren. Vi kommer även nationellt verka för att Sverige behålla och utveckla kärnkraften. 
Sveriges klimatomställningen är beroende av stabil baskraft som producerar ren el oavsett 
väderförhållanden eller tid på dygnet. 
Vi ska arbeta för att Helsingborg blir den ledande logistiknoden för grön logistik i Sverige. 
Grön logistik är ett samlingsbegrepp för åtgärder som vidtas i transport- och 
logistikbranschen för att minska verksamheternas klimatpåverkan. Det kan handla om allt 
från att börja köra fler transporter på el, till att bygga mer miljövänliga anläggningar och 
främja klimatsmarta återvinnings- och återanvändningsprogram. En viktig del i det arbetet 
för Helsingborgs stad kommer vara att säkerställa en mer hållbar markanvändning. Vi ska ha 
respekt för markutnyttjandet och prioritera de aktörer som vill driva verksamheter med 
fokus på hållbarhet, effektivt markutnyttjande och grön logistik. Vi vill även att Helsingborgs 
hamn ska ta taktpinnen i den gröna omställningen och utvecklas till Nordens mest 
klimatsmarta och hållbara hamn.  
  
Ett viktigt steg för att minska Helsingborg klimatpåverkan är att få bort all fossil plast från 
restavfallet till senast 2035, men vi jobbar för att lyckas redan 2030. Förbränning av fossil 
plast i kommunernas förbränningsanläggningar är en stor utsläppskälla, utan att många vet 
om det. Utmaningen visar hur viktigt det är med en bra dialog med kommunens invånare för 
att minska utsläppen. Fler måste sortera ur sin plast, och den plast som är ämnad att 
återvinnas. Det är också viktigt det är att kommunens renhållningsbolag jobbar aktivt med 
innovation för att hitta nya områden för plasten. 
  
Årligen gör Helsingborgs stad inköp och upphandlingar för ungefär 3,5 miljarder kronor. En 
viktig aktör för Helsingborgs stad ska nå sina hållbarhetsmål är därför stadens inköpsenhet. 
De eftersträvar vid upphandling efter en balans mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala 
frågor. 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. Därför bör 
man istället för att ställa krav på ekologiskt, ställa ökade krav på hållbarhet med koppling till 
närodlat och säsongsbetonat. 
  
Vi tror även att det finns potential att använda inköpsenheten till att utmana olika branscher 
genom höga hållbarhetskrav. Målet med kravställande är att det ska leda till att fler företag 
utvecklar produkter med lägre klimatpåverkan. Ett gott exempel på detta är när 
Stadsbyggnadsförvaltningen utmanade betongbranschen och ett företag i gensvar tog fram 
en klimatvänligare betongplatta som släpper ut 20 procent mindre koldioxidekvivalenter än 
vanlig betong. 
  
De senaste åren har det upptäckts problem med vattenkvaliteten runtom i Helsingborg. 
Råån har bland annat för tredje året i rad drabbats av fiskdöd. Trots flera försök att lista ut 
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orsaken saknas fortfarande konkreta åtgärder för att komma tillrätta med problematiken. 
Därför vill Moderaterna i Helsingborg ta ett samlat grepp för öka kvaliteten i stadens vatten. 
 

 Vi vill underlätta för helsingborgare att göra kloka hållbarhetsval i vardagen 
 Vi vill verka för att Helsingborg blir klimatneutralt redan 2030 
 Vi vill utveckla Östra ramlösa till en av de mest hållbara stadsdelarna i hela Sverige 
 Vi vill verka för att etablera en CCS-anläggning kopplat till Filbornaverket 
 Vi vill utveckla stadens arbete kring biokol och smartare jordbruk 
 Vi vill kraftigt bygga ut Helsingborgs laddinfrastruktur 
 Vi vill arbeta för Helsingborg bli ledande nod för grön logistik 
 Vi vill utveckla Helsingborgs hamn till Nordens mest hållbara hamn 
 Vi vill att fossil plast inte ska finnas i restavfallet senast 2035 
 Vi vill att Helsingborgs stad ska ställa bredare hållbarhetskrav kopplat till närodlat 

och säsongsbetonat 
 Vi vill genom inköpsenheten och upphandling ställa hårdare hållbarhetskrav på 

företag 
 Vi vill ta ett helhetsgrepp för öka kvaliteten i stadens vatten 

 
 

5. Att åldras i Helsingborg 

5.1 Ett Helsingborg med livskvalitet för seniorer 

Vårt mål är att Helsingborg ska erbjuda en god livskvalitet även på ålderns höst. Vi är olika 
individer och har olika behov. En del seniorer känner att de har mer att bidra med i 
arbetslivet, andra har behov av stöd och hjälp.  Oavsett vilket ska man kunna känna sig trygg 
med att åldras i Helsingborg. 

Att bli äldre ska inte betyda minskad möjlighet att styra sitt liv, ha valfrihet och goda 
livsvillkor. En god hälsa är en viktig faktor för att kunna ha ett självständigt liv. En god hälsa 
när man är senior bidrar till att bibehålla en god livskvalitet. Fysisk aktivitet är positiv för 
hälsan och det gäller inte minst för äldre. Redan idag kan exempelvis seniorer genom 
Seniorskolan, som Fritid Helsingborg driver, prova på olika former av fysisk aktivitet. Detta 
är bra och vi vill utveckla den möjligheten genom att verka för ökade förutsättningar för 
träning och rörelse bland seniorer, både i stadens egna verksamheter och i samarbete med 
andra delar av samhället. Lika viktigt som det fysiska välmåendet är också det psykiska, 
inklusive den ofrivilliga ensamheten. Exempelvis skulle det arbete som PART bedrivit kring 
existentiell hälsa kunna appliceras för en äldre målgrupp. Därför vill vi utveckla och stärka 
det förebyggande arbetet med seniorers fysiska och psykiska hälsa.  

Som senior ska man känna sig trygg i vår stad. Det gäller såväl när man rör sig i utemiljöer 
som att det skall finnas generellt trygga livsvillkor för alla, hela livet. Detta gäller inte minst 
boendesituationen. Även som äldre ska man känna att det finns ett utbud av attraktiva 
boendeformer. Det inkluderar de som har bott i villa och söker något mindre som kräver 
mindre underhåll till de som vill bo nära stadens utbud av service, upplevelser och nöjen. Vi 
ser också positivt på nya boendeformer, exempelvis bostäder som riktar sig specifikt till 
seniorer och deras behov och erbjuder service och faciliteter anpassat efter detta.  
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 Vi vill möjliggöra för de seniorer som vill jobba längre att kunna göra det  
 Vi vill säkerställa att Helsingborg har ett brett utbud av boendeformer, oavsett var i 

livet man befinner sig 
 Vi vill involvera civilsamhället i arbetet mot ofrivillig ensamhet bland seniorer 
 Vi vill utveckla samarbetet med pensionärsorganisationer och volontärcenter 
 Vi vill fortsatt fokusera på att minska ofrivillig ensamhet bland seniorer i Helsingborg 
 Vi vill att medarbetare i Helsingborgs stad ska ha möjlighet att arbeta kvar efter 

pensionsåldern, om båda parter är överens. 
 Vi vill skapa bättre förutsättningar för träning och rörelse för seniorer  
 Vi vill utveckla Seniorskolan 
 Vi vill utveckla och stärka stadens uppsökande verksamhet för seniorer 
 Vi vill stärka stadens anhörigstöd 
 Vi vill förbättra förutsättningarna för möten över generationsgränser 
 Vi vill uppmuntra till mer fysisk aktivitet på stadens Träffpunkter 
 Vi vill inrätta ett team för förebyggande insatser gentemot seniorer 

 Vi vill stärka och utveckla arbetet med existentiell hälsa hos seniorer 
 

5.2 Att mötas av högkvalitativ äldreomsorg 

När krafterna tryter ska äldreomsorgen finnas där och ska ta sikte på att öka den enskildes 
egenmakt och friheten att själv välja hur man vill leva, var man vill bo och vem som ska 
utföra den omsorg som behövs. Uppstår behovet ska man mötas av vård och omsorg i 
absolut toppklass, oavsett om det gäller hemtjänst eller om man bor på något av stadens 
särskilda boenden. Man ska kunna leva ett gott liv med guldkant i tillvaron. Det inkluderar 
inte minst möjligheten att få välja och njuta av god mat man uppskattar, tillsammans med ett 
glas öl eller vin för den som vill det.  

Oaktat vilket behov man har ska man ha frihet att få bestämma vem man vill ska erbjuda tjänsten. Om det 

är kommunal eller fristående utförare är sekundärt. Det centrala är att oavsett vilket alternativ man väljer 

ska det genomsyras av en hög kvalitet, pålitlighet och ett gott bemötande från personalen, som givetvis 

behärskar svenska. Som ett led i att säkerställa en hög kvalitet vill vi därför se nolltolerans mot 

missförhållanden inom vård och omsorg.  

En avgörande faktor för en god kvalitet inom vård- och omsorg är det lokala ledarskapet. Ett 
gott ledarskap är grunden för att personalen ska kunna lyckas med sitt viktiga uppdrag och 
säkerställa en verksamhet som är lyhörd och håller hög kvalitet.  
 

Vi vill också stärka personalens kompetens ytterligare, inte minst gäller det arbetet kring 
tidiga och förebyggande vårdinsatser, men också om kostens betydelse och risken för 
undernäring. Allt för många seniorer lider av undernäring.  Det är ett problem som behöver 
uppmärksammas mer, därför vi vill verka för en nollvision mot undernäring hos seniorer i 
Helsingborg.  
 

Kognitiva sjukdomar drabbar både individ och anhöriga. Ju tidigare sjukdomen upptäcks, 
desto fler insatser kan sättas in för att mildra och fördröja dess effekter. Därför vill vi höja 
personalens kompetens kring kognitiva sjukdomar för att möjliggöra tidigare upptäckt och 
behandling.  
 

Äldreomsorgen ska utgå ifrån den enskilda individens behov och önskemål. Vi vill därför 
fortsatt arbeta för en mer personcentrerad vård- och äldreomsorg. Ett steg i detta är ett 
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större fokus på rehabiliterande insatser inom vård- och omsorg. När den egna förmågan 
sviker ska man få stöd och hjälp för detta genom kompenserande insatser. Lika viktigt är att 
öka fokus till rehabiliterande insatser som bibehåller och stärker ens kvarvarande förmågor 
och möjligheter, vilket möjliggör mer självständighet i ens dagliga liv. 
 

Digitaliseringen öppnar upp möjligheter för att utveckla äldreomsorgen, med ökat inflytande 
och deltagande både för den som får vård och omsorg men också för anhöriga. På liknande 
sätt som vårdnadshavare kan följa sina barns skolgång, utveckling och resultat genom den 
digitala plattformen. Unikum skulle anhöriga kunna få information och uppdateringar om 
hur den som får vård har det genom digitala verktyg. Vi ser positivt på digitaliseringens 
möjligheter och välkomnar alla åtgärder som skapar mervärde för vårdtagaren och 
underlätta för personalen.  
 

När man når livets slut ska detta ske på ett värdigt och tryggt sätt. Den palliativa vården i 
livets slutskede är viktig, både för individen och för anhöriga. Den personal som ger palliativ 
vård ska vara utbildade inom området och dess rutiner, det gäller allt från brytpunktssamtal 
med anhöriga till inregistrering i det palliativa vårdregistret. Även i livets slutskede ska man 
känna sig trygg med den omsorg man får. 
 

 Vi vill fokusera på personcentrerad vård- och omsorg med utgångspunkt i individens 
behov, önskemål och förutsättningar 

 Vi vill öka valfriheten inom vård- och omsorg 
 Vi vill säkerställa att vården och omsorgen leds av skickliga ledare 
 Vi vill se en nollvision mot undernäring hos äldre 
 Vi vill öka förmågan i äldres nätverk att identifiera risk för undernäring 
 Vi vill stärka personalens kunskaper om matens betydelse för seniorer samt ett ökat 

fokus på hela måltidssituationen 
 Vi vill stärka den medicinska kompetensen i omsorgens i alla led 
 Vi vill se nolltolerans mot missförhållande på särskilda boenden och i  

hemvården 
 Vi vill utveckla stadens arbete med kognitiva sjukdomar i syfte att påbörja tidigare 

behandling genom tidigare upptäckt 
 Vi vill arbeta för ökad tillgång på geriatriker 
 Vi vill se över möjligheterna för seniorer med hemvårdsinsatser att äta lunch på 

närmaste skola eller träffpunkt 
 Vi vill se mer digitalisering i vård- och omsorgsverksamheten för trygghet och 

närvaro 
 Vi vill se över möjligheterna för anhöriga till en vårdtagare att följa och få information 

genom digitala kanaler 
 Vi vill arbeta för att all personal inom vård och omsorg behärskar svenska 
 Vi vill öka de förebyggande och rehabiliterande insatserna inom vård- och omsorg 
 Vi vill säkerställa personalens kompetens inom palliativ vård 

 

 

6.  Helsingborg i omvärlden 

Helsingborg är beroende av världen runt omkring. Mycket av det som sker i staden är 
beroende av andra aktörer. Exempelvis Region Skåne som har ansvar för sjukvård och 
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kollektivtrafik, Greater Copenhagen som Öresundsregionens röst mot de danska och svenska 
regeringarna samt Familjen Helsingborg som verkar för ökat samarbete mellan de 
nordvästskånska kommunerna för att nämna några exempel. Tillsammans med andra blir 
Helsingborgs röst starkare och sannolikheten större att vi kan få till beslut och satsningar 
som gynnar vår stad.  

Den senaste mandatperioden har Helsingborg tagit mer utrymme i internationella 
sammanhang i syfte att dra uppmärksamhet och investeringar till staden, men också för att 
lära av de bästa städerna i världen. Exempelvis är Helsingborg med som en av cirka 30 
städer i FN:s Forum of Mayors samt medlemmar i OECD-nätverket Champion Mayors. De 
senaste åren har vi även varit i final i EU-kommissionens iCapital 2020 och Green Capital 
2023, vilket både har positionerat oss som en innovativ och hållbar stad, men också har 
bidragit till att vi hämtat hem kunskap till Helsingborg. Vi vill att Helsingborg ska vara en 
stark och tydlig röst för helsingborgarna i relevanta nationella och internationella 
sammanhang.  

Samtidigt som Helsingborg har flyttat fram positionerna i olika sammanhang, kan det 
konstateras att staten har en relativ svag närvaro i staden. Jämfört med andra städer i 
liknande storlek så finns det relativt få statliga jobb i Helsingborg och ingen myndighet har 
sitt säte här. Fler statliga arbetstillfällen skulle utöver att bidra till fler i arbete även bidra 
med ökad service för helsingborgarna. Vi vill därför verka för att fler statliga arbetstillfällen 
etableras i Helsingborg. 

Varje dag pendlar tusentals människor både till och från Helsingborg för arbete, studier och 
nöjen. En välfungerande infrastruktur behövs för att ytterligare knyta samman Helsingborg 
med omvärlden. Alla som någon gång försökt köra på väg 111 vid Brohultsrondellen vet hur 
köerna kan se ut på eftermiddagen på väg hem från jobbet och dagligen går det att läsa om 
olyckor och köer på E6:an. Det behövs satsningar på vägarna, inte minst att bussfilerna på 
111:an en gång för alla försvinner och att E6:an mellan Helsingborg och Malmö byggs ut till 
sexfilig motorväg. 

Utöver satsningar på vägar behöver järnvägen byggas ut. Ska vi klara klimatomställningen, 
men också göra det möjligt att bo i Helsingborg och verka på annan ort, krävs det satsningar 
på järnvägen. Västkustbanan upp mot Halland behöver få dubbelspår på den sista sträckan 
mellan Helsingborg C och Maria station för snabbare restid och fler avgångar. Skånebanan 
mot Hässleholm och Kristianstad måste byggas ut till dubbelspår för att knyta samman 
Helsingborg med östra Skåne. Av samma anledning är vi fortsatt för en fast förbindelse 
mellan Helsingborg och Helsingör, för att knyta samman nordvästra Skåne och norra 
Själland. En sådan förbindelse är självfinansierande genom brukaravgifter likt 
Öresundsbron, kortar restiden till Helsingör och Köpenhamn samt bidrar till ökad tillväxt 
och därmed fler jobb.  

Goda förbindelser till och från Helsingborg är som tidigare nämnt viktigt. Under pandemin 
har Helsingborg, tillsammans med sex andra nordvästskånska kommuner räddat 
Ängelholms flygplats från nedläggning. Flygplatsen fyller en viktig roll i att erbjuda 
förbindelser till framförallt Stockholm. Att det allmänna i extraordinära tider som en 
pandemi går in och säkrar upp nödvändig infrastruktur och kommunikationer är rimligt för 
att garantera dess överlevnad. Vi tror dock på flyget långsiktigt, där den pågående 
elektrifieringen kommer att minska flygets klimatpåverkan. Det bör bana väg för ett ökat 
resande och positiv utveckling, där verksamheten borde kunna klara av att bära sina 
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kostnader. I grunden tycker vi inte att det är en kommunal angelägenhet att driva flygplats, 
därför vill vi när möjlighet ges att Ängelholms flygplats åter övergår i privat ägo och drift.  

Helsingborgs lasarett är nordvästra Skånes akutsjukhus. Utöver att erbjuda sjukvård är 
lasarettet också en stor arbetsgivare. Renoveringen av den snart femtioåriga byggnaden har 
dragit ut på tiden och kostat stora summor. Att Region Skåne nu planerar för ett nytt sjukhus 
i Östra Ramlösa är därför positivt. Trots de förseningar och kostnader som präglat 
renoveringen av det nuvarande lasarettet får detta inte gå ut över planerna på ett lasarett 
med minskad ambitionsnivå. Vi vill verka för att det nya sjukhuset erbjuder tillgänglighet 
och vårdkvalitet i absolut toppklass för helsingborgarna. Det ska vara lätt att ta sig till det 
nya lasarettet, då behövs väl utbyggd kollektivtrafiken. Eftersom Skånebanan går genom 
Östra Ramlösa vill vi verka för att en tågstation kommer på plats som både kan tjäna det nya 
sjukhuset och området i stort.  

Den befintliga sjukhusbyggnaden med sin centrala placering har stor potential efter att 
lasarettet flyttat. Byggnaden har som nämnts renoverats och dessa delar håller en hög klass. 
Med tanke på att de betydande resurser som satts in för att renovera huset vore det slöseri 
med skattepengar ifall huset inte kommer till användning för sjukvårdsändamål även 
framöver. Vi ser därför positivt på möjligheten att en aktör kan komma in och bedriva vård i 
byggnaden. I kombination med det nya sjukhuset skulle det möjliggöra en tillgängligare vård 
för helsingborgarna när fler vårdgivare bedriver verksamhet runt om i staden. Jämförelsen 
kan göras med S:t Görans sjukhus i Stockholm som drivits i privat regi med goda resultat och 
en hög kvalitet. 
 

 Vi vill arbeta för att ett nytt sjukhus kommer på plats i Östra Ramlösa så snart som 
möjligt 

 Vi vill arbeta för en ny tågstation i Östra Ramlösa  
 Vi vill undersöka förutsättningarna för att gamla lasarettet tas över av en privat 

vårdaktör  
 Vi vill arbeta för att bussfilerna på väg 111 tas bort 
 Vi vill arbeta för att E6:an byggs ut till sex filer 
 Vi vill arbeta att Västkustbanan byggs ut till dubbelspår 
 Vi vill arbeta för att Skånebanan byggs ut till dubbelspår 
 Vi vill fortsätta arbeta för en fast HH-förbindelse 
 Vi vill att ägandet av Ängelholm-Helsingborgs flygplats övergår i privat regi 
 Vi vill arbeta för att fler myndighetsjobb i Familjen Helsingborg 
 Vi vill värna och utveckla samarbetet inom Familjen Helsingborg 
 Vi vill värna och utveckla samarbetet inom Greater Copenhagen 
 Vi vill värna och utveckla samarbetet mellan nordvästra Skåne och södra Halland 

 Vi vill säkerställa att Helsingborg är en relevant röst gentemot nationella och 
internationella plattformar 
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