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Frihet - är den värdering som Liberalernas hela  politik bygger på. Varje 
individ ska vara fri att göra egna val och förverkliga sina livsdrömmar. Men 
en individs frihet tar slut där en annans frihet börjar. Med frihet följer också 
ansvar. Helsingborg ska vara en stad där invånarna har frihet att göra val.

Liberalernas Helsingborg utvecklas med hjälp av ett aktivt, välmående och växande näringsliv 
där väl etablerade företag blandas med nyföretagaranda.     

Företagsklimat 
Helsingborg ska vara ett självklart val för framtida expansion av verksamheter - där företagare står i kö för att etablera sina 
verksamheter. Då behöver staden ha en tätare dialog med stadens företag och vara lyhörd och se möjligheter för att utveckla 
företag och stad tillsammans inte minst inom områdena handel, logistik, turism och IT som redan har en stark ställning i 
Helsingborg. Vi vill också utveckla näringslivet inom nya områden som t ex miljöteknik och hållbar energiförsörjning, vilket 
faller sig naturligt för en av Sveriges främsta miljöstäder. 

Därför stödjer Liberalerna också satsningar på attraktiva och varierande boendemiljöer, ett aktivt kultur- och fritidsliv, goda 
kommunikationer och en vacker, trygg och harmonisk stadsmiljö. Det ska också vara enkelt och smidigt att ta sig till olika 
arbetsställen inom staden oberoende av valt kommunikationsmedel. Detta gäller naturligtvis även stadens centrala delar. 
Dessa förutsättningar är självklara om vi ska kunna locka människor att bosätta sig i staden och kunna locka nya företag att 
etablera sig i staden.  

Utbildning och näringslivsutveckling
Vi strävar efter att få ett blomstrande Campus med 10 000 studenter (jämfört med 4.500 i dag) som aktivt medverkar till att 
utveckla stadens näringsliv. Därför vill Liberalerna stärka dialogen med Lunds Universitet för att få fler grundutbildnings-
platser och forskningsprogram till Helsingborg inom områden som kan stärka stadens näringsliv. Men vi vill också etablera 
utbildningar för yrken där det i dag råder stor brist på kompetens som förskollärare, grundskollärare, vårdpersonal och hant-
verkare. Vidare vill vi verka för att det etableras kontakter mellan stadens företag och skolor för att kunna skapa praktikplat-
ser och underlätta yrkesvalet för eleverna.  

Liberalerna vill också skapa en forskningspark, HIDEON, i samarbete med Campus och skapa internationella mötesplatser 
i staden för forskning och företagande inom turism, handel, logistik och IT, miljöteknik och hållbart byggande. För att möj-
liggöra detta behöver mark reserveras så att Campus, HIDEON och tillhörande Start-up bolag kan expandera. Vi vill också 
skapa internationella mötesplatser i staden för forskning och företagande inom turism, handel, logistik och IT, till exempel 
genom att bjuda in till ”Logistikdagarna”, ”E-handelsdagarna” osv. 

Motprestation för bidrag
Bidragsberoende passiviserar människor. Individer som står utanför arbetsmarknaden och som omfattas av försörjnings-
stöd ska förväntas delta i någon form av verksamhet som motprestation. Särskilda insatser ska göras för att få ut nyanlända 
kvinnor i arbetslivet.
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Verksamhetsområden
Staden ska ständigt arbeta för att skapa nya verksamhetsytor för att ha beredskap för kommande företagsetableringar t.ex. 
genom att reservera utrymme för arbetsplatser när nya bostadsområden planeras. 

Etablerade verksamhetsområden ska kunna förnyas så att både mindre och medelstora företag kan utvecklas. Här kan också 
finnas plats för publika och offentliga verksamheter. 

Vi vill också aktivt arbeta för nyetablering av företag inom äldre verksamhetsområden med ledig mark och unik infrastruk-
tur, som t ex industrispår.   

helsingborg.liberalerna.se
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