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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.

Personer som behöver vård och omsorg ska erbjudas detta med trygghet och kontinuitet. 
Individuella behov ska styra insatserna. Individens integritet ska respekteras. Stöd och insat-
ser ska ges så att den enskilda människan får inflytande och ett självbestämmande över sin 
vardag. 

Hemtjänst och hemvård
Hemtjänst och hemvård är en viktig del av vår välfärd. Den enskildes behov av en bra hemtjänst och hemvård ska stå i 
centrum. Ofrivillig ensamhet måste motverkas genom att vårdtagarna inspireras till aktiviteter som stärker individen.

Vårdbiträden ska återinföras
Vårdbiträden återinförs för att utföra arbetsuppgifter för att avlasta undersköterskor. Undersköterskorna får därmed mer 
tid för omvårdnad och kan i sin tur avlasta sjuksköterskor. Undersköterskorna får därmed mer kvalificerade arbetsupp-
gifter. Vårdbiträdestjänster är också en inkörsport för dem som vill utvecklas vidare i vården. 

Här kan förutses ett stort behov av ny personal de kommande åren. Samarbete med Arbetsmarknadsnämnd och Arbets-
förmedling för att slussa in personer som står långt från arbetsmarknaden till arbete som vårdbiträde är en viktig del i 
detta.

LSS, lagen om särskilt stöd och service och personlig assistans
Personlig Assistans är en frihetsreform för personer med svår funktionsnedsättning. Alla ska kunna leva sina liv på 
rimligt lika villkor. Helsingborg måste följa med i utbyggnad av olika former av boenden för LSS. Regler och kontroller 
behövs för att komma åt oseriösa utförare. LSS är en rättighetslagstiftning och ska finnas för alla som behöver detta stöd.

Stopp för våld i nära relationer
Våld i nära relationer upphör inte med åldern. Däremot finns det en lägre benägenhet bland äldre att anmäla och söka 
hjälp. Samhället har också sämre beredskap. Därför behövs det utbildning för personal i att se tecken på misshandel och 
rutiner för hur man går tillväga för att erbjuda det stöd och den hjälp som behövs.

Träffpunkterna
Träffpunkterna är viktiga för stadens äldre och personer med funktionsnedsättningar. Träffpunkterna har en stor poten-
tial att utvecklas mycket mer med många fler aktiviteter och nya initiativ så att fler vill och kan delta i verksamheterna. 
Det finns kommunala lokaler som ej används heltid. Dessa kan bli en resurs. 
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Ny teknik och digitalisering i vården
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.
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