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Samhällsinformation från Liberalerna Helsingborg

Skolan först

Kollektivtrafiken måste 
vara punktlig. Punkt.    



Skolan först
Vi vill lyfta fram en del av det vi ge-
nomfört sedan vi tog över styret från 
socialdemokraterna.

Program mot mobbning
Vi har infört ett antimobbningsprogram, 
”Olweus”, i alla kommunala grundskolor 
i Helsingborg. Undersökningar visar att 
mobbningen har minskat.

Elevhälsan har byggts ut
Elevhälsan har kraftigt byggts ut  med fler 
kuratorer och psykologer. 
2007  fanns en kurator på 3633 elever. 
2017 var det en kurator på 675 elever.  
2007  fanns en psykolog på 1861 elever. 
2017 var det en psykolog på 730 elever.

Vår målsättning är att satsa ännu mer på 
elevhälsan för att unga ska må bra under den 
viktiga skoltiden.

Läsa skriva räkna garanti
Vi har infört en läsa skriva räkna garanti i 

tidiga årskurser. Detta innebär att man tidigt 
kan upptäcka barn som behöver hjälp och 
stöd för att klara de grundläggande kunska-
perna i svenska och matematik.

Fritt skolval
Vi har slagit vakt om det fria skolvalet och 
infört ett aktivt skolval som gör att alla ska 
välja skola.

Bättre personaltäthet
Personaltätheten  har blivit något  bättre i 
både förskola och grundskola.

Lärlingsgymnasium
Ett lärlingsgymnasium har startat upp och 
fått många elever.

Betygsresultaten
Betygsresultaten för eleverna är bra i för-
hållande till jämförbara kommuner – men 
självklart ska ännu fler klara sina mål i skolan. 
Här kan göras mer både av oss politiker och 
av skolan. 

Mer fysisk aktivitet i skolan
Hjärnforskning visar att det finns ett sam-
band mellan fysisk aktivitet och inlärning. 
Fler och fler skolor har skapat möjligheter 
för elever att röra på sig under och i anslut-
ning till lektioner. Detta kan förbättra fysisk 
och psykisk hälsa, öka medvetenheten om 
vad som påverkar hälsan samt skapa förut-
sättningar för arbetsro och måluppfyllelse i 
skolan.

Utbyggnad av förskola och grundskola
Antalet förskoleplatser har byggts ut kraftigt. 
Nya grundskolor på Gustavslund,  i Ryde-
bäck och Maria Park  är klara eller håller på 
att byggas. Husensjöskolan och Gläntansko-
lan har byggts till medan det pågår utbygg-
nad av  S:t Jörgenskolan, Högastensskolan 
och Holstagårdsskolan. En ny skola som 
ersätter Laröds skola börjar byggas i höst.

Det här har vi genomfört i Helsingborgs skolor
Förskola och skola är vår viktigaste 
fråga. Så som barnen klarar skolan 
idag, så kommer det att gå för  
Helsingborg imorgon.

Förskolan ger barnen en trygg bas där de ge-
nom lek och lärande får en stabil grund inför 
skolstarten. Elever som når kunskapsmålen 
får större frihet att göra egna livsval och 
förverkliga sina drömmar. Att nå kunskaps-
målen i grundskolan är den enskilt viktigaste 
faktorn för att kunna skapa sig ett bra liv 
som vuxen. En elev som inte nått kunskaps-
målen har sällan möjlighet att själv välja vad 
hen vill arbeta med om det överhuvudtaget 
finns några jobb att få. Bland individer 
som hamnar utanför samhället har flertalet 
hoppat av skolan eller av andra skäl inte nått 
målen.  Att nå kunskapsmålen är första ste-
get för barn från familjer med låg utbildning 
att nå längre än sina föräldrar.

Skolan gör skillnad. Klassresan börjar i 
klassrummet. Förskola och skola måste få 
tillräckliga resurser för att kunna fortsätta det 
goda arbetet.

Här kan du läsa om några liberala  
förslag:

Begränsa barngruppernas storlek
Vartenda barn i förskolan ska genom lek och 
lärande få utvecklas efter sina förutsättningar. 
Därför måste barngrupperna ha en rimlig 
storlek.

Bättre arbetsro i klassrummet
För att elever ska nå goda resultat behöver 
studieron bli bättre. Det är nödvändigt att gå 
på djupet med orsaker till bristen på studiero 
för att hitta rätt åtgärder.

Stärk språkens betydelse
Barn och elever behöver goda kunskaper 

i svenska för att lyckas. Intresset för andra 
språk ska uppmuntras. Modersmåls- 
undervisning är viktig för att nå målen.

Föräldrars och elevers ansvar
I skolan har och tar både elever och lärare 
ansvar. Men även föräldrar har ansvar för 
sina barn i skolan. Genom att föräldrar talar 
med sina barn om skolans betydelse, ser till 
att barnen sover tillräckligt, äter frukost och 
kommer i tid till skolan bidrar föräldrarna till 
både arbetsro och bättre skolresultat för sitt 
eget och andras barn.

Behåll det fria skolvalet
Barn har olika behov men samma rätt till 
god utbildning. Det fria skolvalet ska säkras. 
Det ska vara elever och föräldrar som väljer 
skola, inte politiker.

Människor ska kunna göra informe-
rade val. När det gäller livsmedel 
ökar intresset för ursprungsmärk-
ning och annan information om hur 
livsmedel har producerats. 

Intresset för ursprungsmärkning 
handlar bland annat om antibiotika-
användning, djurhållning och trans-
porter.  Vid köp av mat i butik finns 
lagstadgat krav på ursprungsmärk-
ning. Vi vill att  kunden ska få denna 
information även för mat som köps 
på restaurang. Därför har Liberalerna 
föreslagit och även fått gehör för att 
Helsingborgs stad och näringsidkare 
i restaurangbranschen ska ta fram en 

frivillig ursprungsmärkning av kött. I 
Sverige används antibiotika endast när 
djur är sjuka. I nästan alla andra länder 
används stora mängder antibiotika 
slentrianmässigt. En effekt av den 
omfattande användingen av antibioti-
ka är att bakterier blir resistenta. Det 
har lett till att fler människor dör av 
bakterieinfektioner där antibiotika inte 
längre botar. 

– För att skydda miljö och människors 
hälsa vill vi att restauranggäster ska 
kunna välja bort kött producerat med 
antibiotika, säger kommunalrådet 
Maria Winberg Nordström (L).

En av de fina kvaliteterna med Hel-
singborg är kontakten med havet 
och utsikten från Landborgen. Längs 
med långa avsnitt är utsikten över 
Öresund och Danmark fri.  

– Denna obrutna siktlinje från Land-
borgen är unik och det som finns kvar 
av utsikten ska skyddas, säger Mats 
Werne (L) ledamot i stadsbyggnads-
nämnden.

Gröningen har utvecklats till att bli 

en del av helsingborgarnas gröna 
vardagsrum. Gröningen ska bevaras 
och utvecklas. 

–  De förslag till byggnation på karan-
täntomten, granne med Gröningen, 
som lagts fram menar vi inte skulle bli 
bra. Därför är vi i Liberalerna positiva 
till att ett omtag nu görs men detta 
omtag måste vara förutsättningslöst 
så att det blir något riktigt bra för 
Helsingborg, avslutar Mats Werne.

Frihet från kött producerat med antibiotika
Bra med förutsättningslöst 
omtag på karantäntomten
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Tågkaoset måste lösas. Situationen i 
kollektivtrafiken är en bromskloss för 
Helsingborgs tillväxt och människors 
vardag. 

Bara i Helsingborg går cirka 25 000 personer 
på och av tåget varje dag. 43 000 människor 
pendlar till och från kommunen med bil el-
ler kollektivtrafik. Det eftersatta underhållet 
av de svenska järnvägarna och otillräckliga 
nyinvesteringar slår hårt mot helsingborgares 
vardagspussel. I kombination med det dagli-
ga pendlingskaoset på E6, som redan drabbar 
1000-tals arbetspendlare, riskerar denna kom-
bination att hota tillväxt och attraktivitet för 
hela Skåne.

Liberalerna har föreslagit att en kriskommis-
sion ska tillsättas med uppdraget att ta fram 
en konkret handlingsplan för hur Skåne ska 

hantera tågkaoset. En sådan kriskommission 
skulle ha muskler att genomföra omedelbara 
åtgärder. Vi är beredda att ta den ekonomiska 
kostnaden för detta i väntan på att staten beta-
lar. På så sätt skulle vi kunna ta oss an de mest 
akuta investeringarna i Skåne. 

Men Socialdemokraterna säger nej till en kris-
kommission utan att själva komma med en 
konkret handlingsplan på hur tågkaoset ska 
lösas. Det är synnerligen allvarligt. 
 
– Det rödgröna styret lägger kraft på att för-
svåra alternativ till tåg, som flyg och dieselbi-
lar, samtidigt som man låter tågkaoset fortsätta 
på flera håll landet. Det är helt oförståeligt och 
faktiskt respektlöst mot människors vardag.  
Frustrationen är stor över att regeringen i 
Stockholm inte tar tågproblemen i Skåne på 
allvar, säger Christer Sörliden (L) regionfull-

mäktigeledamot från Helsingborg.

Trafikstörningarna och återkommande stopp i 
tågtrafiken har nu nått en nivå när de riskerar 
att bli en bromskloss för Helsingborgs ambi-
tioner om tillväxt, flexiblare arbetsmarknad 
och bättre miljö. Försenade, inställda och till 
och med evakuerade tåg har mer eller min-
dre blivit vardag för de skånska resenärerna. 
Människor som arbetspendlar blir försenade 
om de alls kommer fram. Det leder till att fler 
tar bilen vilket belastar E6 ännu mer. Fram-
tidens arbetskraft hindras när studenter inte 
kommer fram till skola och universitet. Före-
tagen stannar i Köpenhamn och Stockholm. 
Skåne behöver en tågtrafik som fungerar. 

Vi kräver åtgärder nu. Kollektivtrafiken måste 
vara punktlig. Punkt.    

Vi gillar EU
 
Den 9 maj firade vi Europadagen. 
Tack vare EU kan vi resa fritt, arbeta 
och studera var vi vill och handla över 
gränserna. Samarbetet inom EU har 
gett fred till vår del av världen. För 
att bekämpa kriminalitet och miljö-
förstöring behövs mer samarbete.

Från vänster: Maria Winberg Nordström, Christer 
Boström, Christer Rasmusson, Ragnar Arvidsson 
och Mats Werne.


