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Arbetsmarknad
Arbetslinjen ska stärkas
Allt färre ska försörja allt fler!

Det är en ohållbar ekvation, därför måste fler helsingborgare komma in på arbetsmarknaden. Liberalerna vill ha 
en stärkt arbetslinje där den enskilde individen ska ges de allra bästa förutsättningarna för att bli en del av arbets-

marknaden och/eller vidare studier. Arbetslinjen stärks genom ett bra företagsklimat, fokus på språk, vuxenutbild-

ning och ett minskat bidragsberoende.

Under flera år har arbetslösheten i Helsingborg varit högre än rikssnittet. Det är oacceptabelt. Liberalerna priorite-

rar därför arbetslinjen för att fler ska arbeta och betala skatt för att på så sätt finansiera vår gemensamma välfärd. 
De som kan arbeta – de ska arbeta.

LIBERALERNA VILL:
• Att krav på heltidsaktivitet ska vara huvudregeln för att kunna få ekonomiskt bistånd. Är den enskilde 

individen inte arbetsför på heltid så ska kraven kunna anpassas.
• Se över riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd ska omfatta de som är i allra störst 

behov av det och tillämpas utifrån en restriktivitetsnorm. Det kan till exempel handla om att inte kom-

pensera för indraget studiebidrag, om det inte föreligger synnerliga skäl som exempelvis frånvaro på 
grund av psykisk ohälsa eller dylikt.

• Ha nolltolerans mot fusk och felaktigheter med hembesök, samordning med myndigheter och regis-

ter, samt polisanmälan av alla misstänkta bedrägerier.
• Införa en utökad och lokal utbildningsplikt för individer som lever på ekonomiskt bistånd och som 

saknar gymnasieutbildning. 
• Att staden tar ett utökat helhetsgrepp kring unga som varken arbetar eller studerar för att få in dem 

till vuxenutbildning eller den reguljära arbetsmarknaden. I dag sker en mängd goda insatser för att 
fånga upp målgruppen unga som varken arbetar eller studerar, men insatserna behöver utökas.

• Att alla ska ha rätt att läsa in grundläggande och särskild behörighet på Komvux. I dag kan kommu-

nerna neka personer plats, men vi vill att alla ska kunna läsa in den kunskap som behövs för att kvalifi-

cera sig till högskolestudier.
• Integrera jobbperspektivet ännu mer i SFI och stärka möjligheterna till att läsa SFI parallellt med jobb 

eller utbildning.
• Få fler företag att ta ett utökat socialt ansvar. När företag gör affärer med Helsingborgs stad bör där-

för skärpta krav om socialt ansvarstagande ställas. 
• Villkora eventuella feriejobb för gymnasieungdomar mot aktivt jobbsökande på den reguljära arbets-

marknaden och sommarskola för de som inte nått målen.
 


