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Rösta för Europa



Snabbkurs för dig som undrar hur du ska rösta i EU-valet.
Ett grönt och klimatsmart Europa, där vi snabbt får en europeisk kol dioxidskatt på plats. Med gemen- 
samma beslut kan vi också få ner plast användningen, bli av med kolkraften, göra jordbruket miljövänligare 
och få till smartare och renare transporter.

Ett Europa för medborgarna, där vi gör det enklare och tryggare att resa, flytta, söka vård och handla  
digitalt över gränserna.

Ett Europa öppet mot omvärlden, där vi skapar fler lagliga vägar till Europa och slår vakt om asylrätten, 
men där hela EU tar gemensamt ansvar för asylsökande. Ett Europa där vi värnar demokrati och mänskliga 
rättigheter och står upp mot förtryck i vårt närområde och globalt. 

Värderingarnas Europa, där vi agerar med kraft mot EU -länder som krän ker rättsstaten, pressfriheten  
och medborgarnas rättigheter, där vi bekämpar rasism och extremism, och där vi stärker medborgarnas 
integritet och rättigheter på nätet.

Ett tryggt och säkert Europa, där vi tar krafttag mot organiserad brotts lighet genom gemensam EU- polis 
och åklagare, och där EU tar över ansvaret för den yttre gränskontrollen. Ett Europa där vi tillsammans ökar 
vår försvarsförmåga och stärker beredskapen vid kriser.

Ett effektivt och demokratiskt Europa, med mer öppenhet och insyn, där skattemedel går till forskning 
och brottsbekämpning istället för jord bruksstöd – och där EU får de verktyg och befogenheter som krävs 
för att lösa gemensamma problem.

Därför ska du rösta på  
Liberalerna i EU-valet  

den 26 maj



Rösta för klimatet
Minska utsläppen
Vi vill ha europeisk koldioxidskatt och 
flygskatt. Utsläpp av växthusgaser känner inga 
landsgränser. Därför måste vi hitta lösningar 
tillsammans i världen och inom EU. För kli-
matets och konkurrensens skull vill vi ha en 
gemensam europeisk koldioxidskatt. Libera-
lerna vill också ha en europeisk flygskatt som 
bygger på det faktiska koldioxidutsläppet.

Knyt ihop Europa med järnväg
För att vi ska klara av att minska utsläppen 
i den utsträckning som krävs måste Helsing-
borg och Europas invånare erbjudas attraktiva 
och lättillgängliga alternativ till flygresor. Där-
för vill vi att Europa knyts ihop med järnväg 
så att det blir smidigt att åka tåg över hela Eu-
ropa. När det blir smidigt att åka tåg kommer 
också fler att välja tåg. EU-samarbetet är vä-
gen till ett grönt och klimatsmart Europa. En 
hållbar framtid kan vi bara skapa tillsammans.

HH - din väg ut i Europa
För att vi ska ha realistiska chanser att nå 
Öresundsregionens målsättning som Europas 
mest attraktiva region för näringsliv, med-
borgare och besökare måste regionens sårbar-

het byggas bort med ökad möjlighet till över-
farter. En fast HH-förbindelse hade inte bara 
stärkt den regionala dynamiken utan även gett 
helsingborgare och andra skåningar möjlighet 
att ta sig från vår stad till Hamburg på kort tid 
när även Fehmarn Bält-förbindelsen står klar. 
Den överbelastade Öresundsbron behöver 
en kompletterande överfart som kan förflytta 
människor med tåg och göra det enklare att på 
miljövänligt sätt ta sig ut i Europa. 

Fortsatt arbete för mindre plast- 
användning
EU bör arbeta för en ökad miljöhänsyn när 
det kommer till utformning och tillverkning 
av förpackningar. För detta behövs tydligare 
regler.

Liberalerna vill att all plast ska vara återvin-
ningsbar senast år 2030. Liberalerna är glada 
över att EU-parlamentet nyligen godkände ett 
förbud mot plastprodukter för engångsbruk 
från år 2021. Export av plastavfall utanför 
EU:s gränser måste förhindras om det inte 
går att försäkra sig om att det återvinns på rätt 
sätt.

Säkerhet 
och brotts-
bekämpning
Skåne är i dag inkörsport för mycket av 
den illegala handeln i Sverige. Det gäller 
såväl vapen och narkotika som smuggel- 
sprit och cigaretter. Även trafficking, han-
deln med människor, fortgår över gränsen. 
Konsekvenserna av dessa verksamheter 
ser vi i kriminella uppgörelser med skott-
lossningar som även drabbat Helsingborg. 
Staden har det senaste året haft flera mord 
och andra allvarliga skjutningar. Det är 
narkotikahandeln som i stor utsträckning 
göder de kriminella ligorna.

För att vända utvecklingen krävs förstärk-
ta insatser vad gäller polis och tull. Men 
det är alldeles uppenbart att detta inte är 
problem som vi ensamma kan lösa i Skå-
ne eller ens i Sverige. Det krävs samarbete 
över landsgränser. När brottslingarna 
rör sig över gränserna, måste poliserna 
också kunna göra det.

Vi behöver stärka EU:s rättssamarbe-
te, skapa ett europeiskt FBI som kan 
bekämpa gränsöverskridande brottslighet 
och få på plats en europeisk åklagar-
myndighet som kan utreda internationel-
la brott. Även det europeiska samarbetet 
vad gäller krisberedskap, civilförsvar 
och terrorismbekämpning ska stärkas. 
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Välfärd – barn ska få en bra start i 
livet, samhället ska finnas där när 
individen behöver det, trygg vård 
och omsorg på äldre dagar. Detta 
är frågor som ligger oss i Liberaler-
na närmast hjärtat.

Förskola och skola är den enskilt vik-
tigaste faktorn för att barn och unga ska 
kunna göra egna livsval, skapa sig ett bra liv 
som vuxen och förverkliga sina drömmar. 
Därför kommer fokus på kunskap och lugn 
och ro i klassrummet att fortsätta. Mycket 
gott har uppnåtts. Men ingen kan vara nöjd 

förrän alla barn klarar skolan.

Ofrivillig ensamhet är en av de största 
ohälsofaktorerna bland äldre som bor kvar 
hemma. Därför behöver Träffpunkterna 
utvecklas med nya initiativ och uppsö-
kande verksamhet för att få fler äldre och 
personer med funktionsnedsättning att del-
ta.  Våld i nära relationer upphör inte med 
åldern. Istället fortsätter offren att känna 
skam och skuld. Därför behövs mer utbild-
ning av personalen i vården för att upptäcka 
detta och tydliga rutiner för att anmäla och 
skydda den som är utsatt.

En dörr att stänga om sig. Ett hem jag 
kan kalla mitt eget. Det är ett grundläggan-
de behov hos människan. Egen bostad är 
en framgångsfaktor för att komma ur miss-
bruk, för att komma tillbaka in i samhället 
och få ordning på sitt liv. Det arbetssätt som 
kallas Bostad först har varit framgångsrikt. 
Kommunfullmäktige har beslutat att ut-
veckla Bostad först. Detta var ett av Libera-
lernas vallöften som nu blir verklighet.

Trygg välfärd ger ett gott samhälle för alla 
där människor har frihet att växa och sam-
tidigt tar ansvar för varandra. 

Vi är det socialliberala  
alternativet i Helsingborg

Anledningen till att frågan kommer 
upp just nu beror i stor utsträckning 
på två saker som inträffat och som 
båda påverkar Öresundskraft:

• Staten har satt tak för hur höga nät- 
avgifter energibolagen får ta ut. Det är 
bra för kunderna. Men det kommer att 
leda till lägre vinst för Öresundskraft 
och därmed lägre utdelning till Hel-
singborgs stad. 

• Eftersom Öresundskraft är ett kom-
munalt bolag begränsas dess möjlig-
heter att expandera.  Exempelvis får 
bredbandsverksamhet endast bedrivas 

inom den egna kommunen. Det gör 
att tapp av kunder och intäkter kom-
mer att både minska utdelningen och 
bolagets värde. En annan ägare, som 
inte är en kommun, omfattas inte av 
ex geografiska begränsningar för att 
kunna skaffa fler kunder och utveckla 
affärerna.

Beslut om försäljning fattas av Helsing-
borgs kommunfullmäktige. För att gå vi-
dare förutsätter det en långsiktig och seriös 
köpare som kan visa att allt det goda miljö- 
och klimatarbete som Öresundskraft gör, 
ska fortsätta. Slutligen ska priset vara rätt. 

Intäkterna från en eventuell försäljning 
placeras i en stiftelse vars årliga avkastning 
ska användas i välfärden, till exempel i skola 
och äldreomsorg. Helsingborgs stad förval-
tar sedan många år tillbaka andra stiftelser. 
Dunkersstiftelserna är bra exempel som ger 
avkastning till staden.  

Under våren kommer underlag att bli fär-
digt och de frågor som finns kan få svar. Vi 
i Liberalerna för mycket gärna samtal när 
fakta finns på bordet i denna viktiga fråga.
.

Framtiden för Öresundskraft

www.liberalerna.se/bli-medlem
Vi tar ansvar - Du tar ställning. Gå med i Liberalerna!


