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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.

Ett gott samhälle finns där när man som mest behöver det. Socialtjänstens skyddsnät är av 
största vikt. 

Utöka Bostad Först för hemlösa 
Bostad Först är en metod som visat sig vara mycket framgångsrik där den hemlöse får en ny chans att leva ett nytt liv. 
Bostad Först innebär stora vinster för individen och samhället. Därför ska verksamheten utökas med fler lägenheter så 
att fler får möjlighet till ett bättre liv

Förstärk samarbetet mellan skolan och socialtjänsten 
Samverkan mellan skola och socialtjänst ska utvecklas och förstärkas. Socialsekreterare ska vara delaktiga i elevvårdsar-
betet och ge information och vägledning om vilka insatser som socialtjänsten kan erbjuda. Skolan kan hjälpa till genom 
att koppla socialtjänsten närmare sig med en länk via sina hemsidor för att tydliggöra vilka stödinsatser socialtjänsten 
kan erbjuda föräldrar och skolan.  

Vi vill även se mer av gemensam fortbildning av skolans och socialtjänstens personal för att knyta verksamheterna 
närmre varandra.   

Våld i nära relationer
Metoderna för arbete med dem som utsätts för våld i nära relationer behöver utvecklas. Stödet ska vara akut, flexibelt 
och utformas efter den enskildes behov och önskemål för att inte förvärra situationen.

Starkare skydd vid hedersrelaterat våld
Arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld ska ske utifrån beprövade metoder. Unga starka individer som börjar 
tänja på frihetsgränserna eller försöker bryta sig loss från familjens kontroll gör det ibland med risk för sina liv. Den som 
behöver stöd och skydd ska få det omedelbart.

Förtryck bottnat i hederskulturer måste bekämpas med gedigen kunskap om dess orsaker och konsekvenser.

Skyddat boende för kvinnor och flickor som flyr hederskultur 
Kvinnor och flickor som flyr våld och förtryck i hederskultur är särskilt utsatta eftersom det inte bara är make, far eller 
bror som utgör en fara för kvinnan utan även övrig familj och släkt kan vara delaktiga. Därför ska staden ska inrätta ett 
skyddat boende för denna grupp där det finns hög kompetens i frågor som rör hederskultur och förtryck.
 
Kvinnor som saknar bostad behöver särskilt skydd 
Kvinnor som saknar bostad och har missbruk och/eller psykisk sjukdom och som behöver tak över huvudet är idag 
hänvisade till Stadens olika akutboende eller tillfälliga boenden på vilka det även bor män. Hemlösa kvinnor är särskilt 
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utsatta för våld och utnyttjande. Därför ska Staden inom ramen för de boenden som finns säkerställa möjlighet för dessa 
kvinnor att bo separat från männen för att öka trygghet och säkerhet.

Fler förebyggande åtgärder
Här har vi alla ett gemensamt ansvar att upplysa om all hjälp som finns att få på frivillig väg innan den enskildes eller 
familjens problem blir övermäktiga. Exempelvis boendestödjare för den som har svårt att få vardagen att fungera. Eller 
avlastning genom kontaktfamilj för ditt/dina barn. Ju tidigare Socialförvaltningen kommer i kontakt med det upplevda 
problemet, desto enklare kan det bli att lösa.

Ökad digitalisering
Framtidens ”socialen” ska bara vara några knapptryck från den enskilde. Här ska all information om den hjälp den sö-
kande kan få finnas lättillgänglig. Denna länk bör även finnas på skolans intranät.

Ny teknik och digitalisering ska utvecklas och bli en naturlig del av Stadens vårdinsatser. Detta gör att integritet och 
vårdsäkerheten kan förbättras. Hemtjänst och hemvård kan med ny teknik planera arbetsdagen bättre och direkt doku-
mentera åtgärder och behov.

Ta vara på erfarenhet
Vi måste bli bättre på att ta tillvara på den enskildes erfarenheter från t.ex. före detta missbrukare eller föräldrar vars 
barn varit omhändertagna. En del av framtidens förbättringsområden är detta att förbättra överföringen av erfarenhet 
till professionen. 

Integration
Ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Helsingborg har av Migrationsverket oftast anvisats till släkting 
eller bekanta bosatta i staden. Den s.k. medgivandeutredning som socialförvaltningen gör när en ensamkommande skall 
placeras är mycket förenklad och innehåller ej det krav på utbildning för mottagande familj som gäller när ett svenskt 
barn skall placeras. 
Dessa ensamkommande barn kan placeras hos familjer som själva nyligen anlänt till Sverige och ej själva är integrerade, 
ej har språket eller vet hur det svenska samhället fungerar. Här skapar vi själva oss utanförskapsområden. 

För att få vara ett medgivandehem måste tydligare krav ställas på den vuxne. Denne måste ha genomgått Svenska För 
Invandrare och Medgivandehemsutbildning.

Vidare skall bostadens storlek vägas in i medgivandet. Barnet/ungdomen ska ha ett eget rum, så att möjligheten att stu-
dera i lugn och ro prioriteras. 

Det är också viktigt att man har tydligt klarlägger släktskapet. 

Utbildning av Särskild Förordnad Vårdnadshavare
När barnet/den unge har fått PUT (Permanent Uppehållstillstånd) skall denne tilldelas Särskild Förordnad Vårdnads-
havare (SFV). Tidigare, innan uppehållstillståndet beviljades, hade den unge God man. Dessa Gode män utbildas och 
fortbildas genom Helsingborgs stad. När barnet har fått PUT och därmed Särskild Förordnad Vårdnadshavare har Soci-
alförvaltningen ansvaret för SFV men varken utbildar eller fortbildar sina SFV. Därför anser Liberalerna att en liknande 
utbildning som Gode män får ska även SFV ta del av.

helsingborg.liberalerna.se

helsingborg@liberalerna.se


