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DET BEHÖVS FLER 

LIBERALA LÖSNINGAR 

I HELSINGBORG.
 
Helsingborg är en bra stad, men kan bli ännu bättre. Liberalerna vill 
i detta valprogram utveckla staden ytterligare, ange riktning och 
föreslå lösningar som kan förbättra situationen för stadens invånare. 
Liberalernas handlingsprogram utgör grunden för de sakpolitiska 
frågor som ska drivas under mandatperioden 2022 - 2026 . Det är 
samtidigt ett levande dokument som tar hänsyn till aktuella frågor 
som kan komma att dyka upp.

Vi är stolta över vår ideologi och historia. Liberalerna spelade en viktig roll i Sveri-
ges utveckling av allmän rösträtt och de demokratiska fri- och rättigheterna. Vi tror 
på individens rätt att välja i välfärdssystemen och på en skola som gör det möjligt 
för alla att skapa sina livschanser. 

Liberalismen har alltid haft en tro på framtiden. Samhället utvecklas när människor 
ges möjlighet att styra mer över sina liv. Jobb skapas när enskilda människors idéer 
omvandlas till företag i ett samhälle där ansträngning lönar sig. Vi tror att mark-
nadsekonomin lägger grunden för välstånd och är rätt väg att gå för såväl individen 
som för samhället. 

Helsingborg är en del av EU. Liberalerna säger JA till Europa och frihandel när 
andra tvekar, klagar eller vill backa ur. Vi vill tvärtom ha mer samarbete. Det är 
utanför kommungränserna vi kan bidra till att lösa de riktigt stora frågorna, det är 
där vårt gemensamma ansvar för frihet och demokrati kan ge resultat. Klimatför-
ändringen hanteras bäst genom internationellt samarbete, teknisk utveckling och en 
marknad med miljöavgifter i miljöns tjänst. 

Helsingborg behöver färre kommunala skrytprojekt och mer satsningar på välfär-
den. Liberalerna vill att fokus ska riktas mot kärnverksamheten som exempelvis 
skola, vård och omsorg. Välfärden är ett högt prioriterat område.

Tryggheten behöver förbättras. Samhället ska leverera effektiv polisverksamhet, 
brottsbekämpning och rättsväsende. Här behövs ett mer proaktivt arbete. Det gäller 
nationellt i hela Sverige – och i Helsingborg. Ytterligare förebyggande åtgärder 
krävs för att minimera den otrygghet som många upplever i olika delar av kommu-
nen. 

Vi har grupperat våra förslag ämnesvis. För varje område föreslår liberalerna 
åtgärder som ska göra Helsingborg till en bättre, trivsammare och mer spännande 
kommun. Läs, begrunda och fundera på hur Du kan bidra till utvecklingen av Hel-
singborg. Vi hoppas på Ditt stöd i vårt liberala arbete. 

Liberalerna lyssnar!
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SOCIALTJÄNST OCH ÄLDREOMSORG
Frihet är den värdering som Liberalernas politik bygger på. Alla ska vara 
fria att göra sina egna val och förverkliga sina livsdrömmar.  

En trygg uppväxt
Trygga och goda uppväxtvillkor har en grundläggande betydelse för människors häl-
sa och förutsättningar resten av livet. Att skydda och stödja barn och unga är en 
central uppgift för samhället. Socialtjänstens skyddsnät är av största vikt och ska 
finnas tillhands när man som mest behöver det. Framtidens socialtjänst ska finnas 
bara några knapptryck från den enskilde och all information ska vara lätt att nå för 
våra boende i Helsingborg.

Motverka åldersdiskriminering
Åldersdiskriminering ska aktivt motverkas. Kompetens och erfarenhet är en sam-
hällsekonomisk fråga som ska tas tillvara på ett värdigt sätt. Genom stöd och utbild-
ning till anhöriga och personal inom äldrevården ska de äldre känna större trygghet. 
Kvalitetsgranskningen ska stärkas. Mer kunskap, mer fakta och mer forskning om 
äldre individers villkor och behov behövs. Då kan fördomar motverkas och samhäl-
lets insatser bli mer träffsäkra.

LIBERALERNA VILL:
• Säkerställa kompetensutveckling och rimlig arbetsbelastning 

för personal inom socialtjänst och äldreomsorg.
• Fortsätta förstärka samverkan mellan hem, förskola och skola.
• Synliggöra den hjälp som finns till skuldsanering och samver-

ka kring ekonomisk utsatthet.
• Fortsätta stärka helhetstänket med metoden ”Bostad först”, 

med tillgång till individuellt stöd.
• Fortsätta att verka för fler behovsbostäder så fler får chansen 

till en trygg och bra bostad.
• Öka stödet till kvinnojourer. 
• Fortsätta stärka och utbilda personal i metoder kring våld i 

relation, hedersförtryck och sexuella trakasserier.
• Göra familjehemmen tryggare genom utbildning och stöd.
• Stärka och utveckla kvalitetssäkringen inom äldreomsorgen 

genom tydliga kvalitetskriterier samt en uppföljningsplan 
med tidsavstämning.

• Öka stödet för avlastning och vårdlotsar för anhöriga.
• Utveckla volontärverksamheten. 
• Utveckla fler platser och mer kompetens kring demens.
• Öka utbudet av olika boendeformer med förstärkt trygghet.
• Utveckla digitalt stöd med höga integritetskrav inom äldre-

vården.
• Möjligheterna för den enskilde att välja inom äldre- och han-

dikappomsorg ska säkras.

LSS och personlig assistans
Liberalerna anser att lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) 
och assistansen är en av vår tids viktigaste frihetsreformer och som sådan måste 
fortsätta att utvecklas. Alla människor är olika, men alla har rätt att vara en del av 
samhället på lika villkor. En liberal funktionshinderpolitik handlar om att riva hinder, 
så att alla ska kunna vara sitt bästa jag. Rätten till stöd enligt LSS ska avgöras av en 
samlad behovsbedömning, inte diagnos.

De dagliga verksamheterna ska anpassas utifrån personens behov och önskemål. 
Kommunen kan genom mindre grupper inom ramen för daglig verksamhet verka 
som en ingång för personer med funktionsnedsättning till egen försörjning och en 
tillgängligare arbetsmarknad. Personer på LSS-boende och deltagare i daglig verk-
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samhet ska kunna få hjälp att använda IT och andra tekniska hjälpmedel. 

LIBERALERNA VILL:
• Att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett 

gott liv och få de insatser beviljade som behövs för att göra 
detta möjligt.

• Att Helsingborg ska vara en lättillgänglig kommun, inte bara 
sett till den fysiska miljön utan också när det kommer till infor-
mation, kultur, politik och olika verksamheter.

• Kvalitetssäkra myndighetsutövningen och se till att handläg-
garna utgår ifrån goda levnadsvillkor i sina bedömningar.

• En satsning för att lyfta kompetensen hos personal inom LSS 
behöver genomföras för att ge personalen nödvändiga red-
skap i detta arbete.

• Att individer, brukarorganisationer och andra ideella organi-
sationer får möjlighet att medverka i och bidra till att verk-
samheter utvecklas.

• Att det ska finnas boenden och daglig verksamhet med olika 
utformning och innehåll.

• Bryta ensamheten genom ökade möjligheter att använda IT 
och modern digitalisering.
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INTEGRATION- OCH ARBETSMARKNAD
Med en omfattande reformagenda vill Liberalerna bli det parti som bry-
ter segregationen och gör Helsingborg till möjligheternas stad, med må-
let att Helsingborg likt övriga Sverige år 2030 inte ska ha några utanför-
skapsområden.

Motverka segregation
Helsingborg har sedan flera år tillbaka haft fyra områden som klassats som riskom-
råden. Dessa är Dalhem, Drottninghög, Fredriksdal och Söder. För att motverka 
segregationen krävs ett helhetsperspektiv med insatser som bryter bidragsberoendet, 
får in fler i arbete eller studier, stärker språkkunskaperna och säkerställer att fler är 
införstådda med hur det svenska samhället fungerar.

Kamp mot hederskultur
Kampen mot hederskulturen ska intensifieras och den kampen ska tas så tidigt som 
möjligt. Det finns ingen heder i förtryck och varje ung flicka och pojke, oavsett bak-
grund, ska ges förutsättningar till att vara sin egen individ. 

LIBERALERNA VILL:
• Utöka verksamheten SFI för föräldralediga till att omfatta fler 

stadsdelar så att fler kan lära sig svenska.
• Skärpa språkkraven och erbjuda språkstöd för kärnyrken inom 

vård och omsorg samt kräva svenskutbildning för de som har 
jobb idag men saknar rätt kunskaper. 

• Skärpa kraven på föreningar som får offentliga bidrag så att 
dessa arbetar inkluderande. Alla barn ska ha tillgång till fri-
tids- och idrottsaktiviteter och kunna nyttja dessa, oavsett 
bostadsområde och kön.

• Inrätta ett riktat stöd för att främja organiseringen av flickor 
och kvinnor i utsatta områden för att stärka deras egenmakt 
och självständighet. Det kan handla om entreprenörskap, ar-
beta mot våld mot kvinnor, idrott och andra former av fören-
ingsliv. 

• Utveckla det förebyggande arbetet i varje verksamhet för 
att motverka alla former av kulturella normer som begränsar 
flickors, pojkars och kvinnors frihet. 

• Utreda det svenska språkets ställning i vardagslivet i utsatta 
områden och vad som kan göras för att underlätta använd-
ningen av svenska som gemensamt kommunikationsspråk. 
Utredningen ska kunna ligga till grund för riktade insatser för 
att såväl underlätta kommunikation som språkinlärning.

• Inrätta lokala handlingsplaner för att vända utvecklingen i 
varje utsatt område. Utsatta områden ser olika ut och kom-
munerna måste ta ett tydligare ansvar för att vända utveck-
lingen. För att förbättra situationen i de olika områdena be-
hövs en särskild kommunal handlingsplan.

• Ha fler långsiktiga investeringar i utsatta områden. För att 
skapa en hållbar förbättring i de utsatta områdena behöver 
korta tidsbegränsade projekt bli färre och långsiktiga investe-
ringar bli fler. 

• Engagera de som bor i utsatta områden i sin närmiljö. Kom-
munerna måste bli bättre på att initiera och möjliggöra lokalt 
engagemang och ledarskap i utsatta områden, exempelvis 
vid planprocesser, upprustningar och investeringar. Människor 
som är engagerade och bidrar till miljön i sitt bostadsområde 
är viktiga för att få fungerande stadsdelar.

• Verka för att Helsingborgs stad ska undantas från EBO-lag-
stiftningen.
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Arbetslinjen ska stärkas
Allt färre ska försörja allt fler!
Det är en ohållbar ekvation, därför måste fler helsingborgare komma in på arbets-
marknaden. Liberalerna vill ha en stärkt arbetslinje där den enskilde individen ska ges 
de allra bästa förutsättningarna för att bli en del av arbetsmarknaden och/eller vidare 
studier. Arbetslinjen stärks genom ett bra företagsklimat, fokus på språk, vuxenut-
bildning och ett minskat bidragsberoende.

Under flera år har arbetslösheten i Helsingborg varit högre än rikssnittet. Det är oac-
ceptabelt. Liberalerna prioriterar 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 arbets-
för på heltid så ska kraven kunna anpassas.

• Se över riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bi-
stånd ska omfatta de som är i allra störst behov av det och 
tillämpas utifrån en restriktivitetsnorm. Det kan till exempel 
handla om att inte kompensera 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 register, samt polisanmä-
lan av alla misstänkta bedrägerier.

• Införa en utökad och lokal utbildningsplikt för individer som 
lever på ekonomiskt bistånd och som saknar gymnasieutbild-
ning. 

• 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 be-
hörighet på Komvux. I dag kan kommunerna neka personer 
plats, men vi vill att alla ska kunna läsa in den kunskap som 
behövs för att kvalificera sig till högskolestudier.

• Integrera jobbperspektivet ännu mer i SFI och stärka möjlig-
heterna 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 därför skärpta krav om so-
cialt ansvarstagande ställas. 

• Villkora eventuella feriejobb för gymnasieungdomar mot 
aktivt jobbsökande på den reguljära arbetsmarknaden och 
sommarskola för de som inte nått målen.

NÄRINGSLIV
Helsingborg har en unik position tack vare sitt geografiska läge och sin 
historia med flera entreprenörer som exempelvis Henry Dunker och Nils 
Persson som i den begynnande industrialismen skapade en av Sveriges 
främsta städer. Vi är stolta över vår historia. Vi vill fortsätta i denna anda 
och skapa ett ännu bättre företagsklimat som gagnar företagare och 
invånare.

Vi försvarar marknadsekonomin
Det ska vara enkelt och givande att vara företagare i Helsingborg oavsett vem du är 
och vilka förutsättningar du har. För oss liberaler är företagandet en möjlighet för 
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individen att själv ta makt över sina drömmar såväl som en grundförutsättning för 
att vi gemensamt skapar resurser för att utveckla ett fritt och hållbart samhälle. Det 
självklara måste dock sägas - man startar inte företag bara för att förverkliga sig själv 
utan också för att tjäna pengar. Som liberaler försvarar vi alltid marknadsekonomin. 
Utan företagare har vi inget välstånd. 

Lättare att starta och driva företag
Det ska vara lätt att etablera sig, utveckla och expandera sitt företag i Helsingborg. 
Därför vill vi förbättra stadens och politikernas attityd till företagande. Helsingborg 
ska göra det lättare att starta och driva företag. Vi behöver bättre förutsättningar för 
tillväxt genom ett livskraftigt nyföretagande och entreprenörer som med eget riskta-
gande skapar framtidens stad. Näringslivets ryggrad är småföretagen som skapar fyra 
av fem nya jobb i Sverige och i Helsingborg.

Vi måste ha en helhetssyn för nya verksamhetsområden. Helsingborg ska ha bered-
skap för såväl mindre som större företag som vill starta och etablera sig. Det ska fin-
nas tydliga riktlinjer för hur dessa företag ska välkomnas och hur verksamhetsmark 
ska användas.

Utbildningar i entreprenörskap
Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. I dag 
är det inte lika självklart att starta eget som att ta anställning. Det handlar mycket 
om vilken erfarenhet och kontakt individen har av företagare och företagande, men 
också om vilken kunskap individen har fått om företagande genom skolan. En god 
väg till nyföretagande är därför utbildningar i entreprenörskap. Tack vare stöd från 
ideella aktörer som Ung Företagsamhet får ungdomarna möjlighet att förverkliga 
sina idéer och pröva vingarna som entreprenörer. 

Stärk Campus Helsingborgs position
Campus är en angelägenhet för många kommuner. Därför vi vill ha ett ännu tätare 
samarbete med kommuner med pendlingsavstånd till Helsingborg så att vi tillsam-
mans kan utveckla och stärka Campus position som en attraktiv högskola för regio-
nens näringsliv. Vi vill utveckla Campus och bygga ut hela yrkeshögskolan. Campus 
Helsingborg bör dra nytta av Helsingborgs entreprenöriella historia. Ett första mål 
är att Campus ska ha minst 10 000 studenter.

Tryggt och säkert företagande
Alla företag i Helsingborg ska känna sig trygga och säkra under dygnets alla timmar. 
Så är det inte alltid. Inom flera branscher hotas det fria näringslivet av organiserad 
brottslighet, ett exempel är Söder, där flera näringsidkare utpressas och hotas.

Utsatta företagare saknar stöd och resurser att själva hantera konsekvenserna av att 
bli utsatta för brott. 

Nya sjukhusområdet i Helsingborg
Det nya sjukhuset som ska byggas i Östra Ramlösa har goda förutsättningar till att 
bli ett sjukhus i världsklass – med hög medicinsk kvalité och stark anknytning till 
modern forskning. I nära anslutning till sjukhusområdet ska det etableras en Science 
Park som verkar inom läkemedel och medicinteknik. Den kliniska forskningen som 
finns på Helsingborgs lasarett ska följa med till det nya sjukhuset. 

Ett levande centrum
Det ska vara lätt att pendla till och ifrån Helsingborg och att förflytta sig inom sta-
den. Mobiliteten i Helsingborg ska utvecklas. Det ska vara enkelt och smidigt att 
utnyttja regionens kollektivtrafik och därefter kunna förflytta sig inom staden till sin 
målpunkt. 

Förbättrad infrastruktur
Liberalernas Helsingborg ska arbeta intensivt tillsammans med andra kommuner och 
myndigheter för att förbättra infrastrukturen i och kring Helsingborg. Vi är angeläg-
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na om att få dubbelspåret från Maria Station till Helsingborg C på plats så fort som 
möjligt.

Fler fasta förbindelser
Vi vill att staden fortsatt intensivt arbetar för en fast förbindelse Helsingborg – Hel-
singör. Fasta förbindelser till Danmark är inte bara en skånsk angelägenhet utan 
ett nationellt intresse för att knyta samman Stockholm, Oslo och Göteborg med 
Hamburg.

LIBERALERNA VILL:
• Alla ungdomar på gymnasiet ska erbjudas att delta i Ung Fö-

retagsamhet - UF.
• Verka för att etablera ett UF-kontor i Helsingborg.
• Starta relevanta utbildningar för stadens företag, t.ex. IT-ut-

bildningar.
• Verka för att en handelshögskola etableras i Helsingborg
• Starta temainriktade inkubatorer och science park.
• Utreda möjligheten att skapa ett life-science center i Helsing-

borg.
• Inrätta en företagslots som guidar företag rätt genom sta-

dens förvaltningar för att snabba på och effektivisera nödvän-
dig myndighetsutövning och handläggning.

• Inrätta en rådgivande resurs som stödjer företagare när de 
blir utsatta för brott. Resursen ska hjälpa företagare att navi-
gera till rätt kontaktperson, myndigheter och aktörer för att 
hantera situationen.

• Verka för att Campus ska ha minst 10 000 studenter.
• Visselblåsarfunktion för företag och näringsidkare som ano-

nymt tipsar om hot, beskyddarverksamhet, kriminella ligors 
aktiviteter.

• Gör noggranna kontroller av företag som hyr lokaler och mark 
av kommunen samt kommunens bolag. 

• Satsa mer resurser på stadens myndighetsutövning.
• Använd försörjningsstödet för att göra samhällstödjande 

verksamhet.
• Förlägg mer städning och skötsel av gaturummet till kvällen/

natten för att stärka tryggheten.
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SKOLA OCH FÖRSKOLA  
Liberalerna sätter skolan först. Det finns inget som förbättrar männ-
iskors möjligheter mer än en skola i världsklass. Inget rustar unga 
människor bättre än en skola som ger dem tillräckliga kunskaper. Den 
bildning en bra skola kan ge är det bästa botemedlet mot extremism 
och intolerans. Ingen jobbpolitik är mer effektiv än en riktigt bra skola. 
Det finns ingen bättre integrationspolitik än en skola i världsklass. Lugn 
och ro i klassrummet får elever att må bättre. 

Därför strider liberaler för en skola som inte lämnar någon efter. Därför 
sätter Liberalerna skolan först.

Alla barn ska kunna lyckas
Bildningstraditionen ska hållas levande och kulturens frihet värnas. Allra viktigast är 
en utbildning som genomsyras av kunskap, trygghet, kreativitet och kritiskt tänkande. 
I förskolan och skolan läggs grunden för livets resa och därför vill Liberalerna att 
samhället ska investera i förskolan och skolan så att alla barn och elever ges samma 
möjlighet att lyckas. 

Se till varje enskild elevs behov
Utbildningen måste vara likvärdig och se till varje barns och elevs enskilda behov och 
ge det stöd som behövs. I skolan ska eleven ges möjlighet att utveckla sina förmågor 
och talanger samt lära sig att självständigt fatta beslut. I de lägre årskurserna är det 
särskilt viktigt att eleverna får öva och utveckla sina baskunskaper för att lyckas med 
studierna i de högre årskurserna. I förskola och lågstadium måste fokus ligga på 
språket. Behärskar man inte svenska språket är det svårt att ta till sig kunskap i andra 
ämnen.  

Rimliga storlekar på barngrupper
Förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande samt lägga grunden för en 
livslång lust att lära. Det är därför mycket viktigt att barngruppernas storlek är rimlig 
och att den anpassas till de förutsättningar som verksamheten har. Det är även viktigt 
att andelen behöriga förskollärare ökar. 

Färdigheter i det svenska språket
Språket är det enskilt viktigaste verktyget för att klara sig genom hela skolan och 
i förskolan läggs den viktiga grunden till barnens språkutveckling. Barn som går i 
förskolan skaffar sig bättre färdigheter i svenska språket och de som gått i förskolan 
har lättare att klara skolan och får därmed större frihet när det gäller framtida livsval. 
Liberalerna vill därför fortsatt fokusera extra på att ge barn en språkutveckling och 
språkförståelse, inte minst för de elever som har annat modersmål än svenska.

Vidareutbildning ska uppmuntras
Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare och pedagogerna ska ha goda arbetsvillkor 
och en rimlig arbetsbörda. I dagsläget erbjuds kompetensutveckling till medarbetar-
na inom stadens skolor, vilket är mycket bra. Men Liberalerna vill att Helsingborgs 
förskolor skolor ska prioritera fortbildning och kompetensutveckling i en ännu högre 
omfattning. Karriärtjänster har möjliggjort karriärutveckling och utökat ansvar för 
lärarna vilket är positivt och något vi ska fortsätta med.   

Fysisk aktivitet
Forskning visar att fysisk aktivitet främjar lärande och bidrar till god fysisk och men-
tal hälsa vilket leder till en bättre arbetsmiljö och inlärning. Vi vill att fysisk aktivitet 
ska prioriteras.

Förväntansdokument
Ett välfungerande samarbete mellan skola och hem är viktigt för att skapa ömsesidig 
respekt och förståelse för varandras roller. Liberalerna fortsätter förespråka förvän-
tansdokument, vilket innebär att vårdnadshavare och elev undertecknar ett sådant 
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tillsammans med sin skola inför varje läsår. I dokumentet ska det framgå vilket an-
svar föräldern respektive skolan har, samt vilka ordningsregler som gäller på skolan. 
Ordning och reda i skolan är avgörande för en god arbetsmiljö för pedagogerna och 
en god studiemiljö för eleverna. 

Knyta företag till skolan
Det finns en outnyttjad resurs i vårt samhälle, den mellan skola och lokalt näringsliv. 
Ge företag i staden en skola/klass som fadderklass. Läxhjälp, skolvärd, föreläsningar, 
prao med mera kan ingå i detta samarbete. Kommunen ska vara ansvarig för att detta 
arbete organiseras tillsammans med civilsamhället. Ett annat sätt att knyta an företag 
till skolan kan ske via socialt ansvarstagande i upphandlingar, där Helsingborgs stad 
kan ställa skarpa krav för att skapa fler praktikplatser samt tätare samarbete med våra 
skolor.
 
Rätt stöd till elever i behov av särskilt stöd
Den psykiska ohälsan ökar bland barn och ungdomar i skolan. Elever ska därför ha 
god tillgång till skolsköterska, skolpsykolog, kurator samt specialpedagoger. Det ska 
finnas ett utvecklat samarbete mellan BUP, socialtjänst och primärvården. Elever i 
behov av särskilt stöd ska så tidigt som möjligt erbjudas stöd. Det är även viktigt att 
undervisande pedagoger har tillräcklig kunskap om hur man bemöter och undervisar 
elever som är i behov av särskilt stöd.  Därför är det viktigt att stärka elevhälsan ännu 
mer för att möta upp barn och ungas behov i ett mycket tidigare skede.

Lärare ska vara lärare
En grundprincip för att skolan ska funka så bra som möjligt är att lärare ska just få 
vara lärare. Därför är det viktigt att administrativa moment som kan betraktas som 
överflödiga ses över. Samtidigt ska lärare kunna få bra tekniskt stöd vid behov av det 
och kunna dra nytta av elevassistenter för att kunna finnas närmare eleverna. Det 
är också ett led i att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare att pedagoger just får 
fokusera på det livslånga lärandet och det pedagogiska uppdraget.

Skola fri från droger
Elever i skolan har rätt att vistas i en miljö fri från droger och tobak. För att förhindra 
att elever utsätts för detta ska skolan tillsammans med elevhälsan på olika sätt arbeta 
mot rökning, alkohol och annat droganvändande. Man ska särskilt arbeta mot rök-
ning, då rökning ofta är inkörsporten till andra former av drogmissbruk. Liberalerna 
är positivt inställda till att det utförs drogtester i enlighet med gällande lagstiftning i 
de fall det anses befogat. 

För att öka likvärdigheten ska samma krav ställas på fristående förskolor och skolor 
som på kommunala skolor. Insynen i hur skolpengen används i friskolorna måste 
öka och följas upp.  
 
LIBERALERNA VILL:

• Att Helsingborgs skolor sätter matematik, programmering 
och svenska i fokus.  

• Utveckla det uppsökande arbetet så att barn med annat mo-
dersmål än svenska kan börja på förskolan tidigare och där-
med få in språkkunskaper i ett tidigare skede.

• Öka kunskapen om särskilt begåvade barn samt barn med 
NPF och skapa rutiner för hur man möter dessa elevers be-
hov. 

• Att säkerställa att alla barn och elever ska erbjudas fysisk ak-
tivitet varje dag.  

• Erbjuda alla elever på gymnasiet att delta i Ung Företagsam-
het (UF). 

• Anställa förskollärare med särskilt språkansvar i utsatta om-
råden.  

• Säkerställa att lärare kan fokusera på sitt pedagogiska upp-
drag.  
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• Verka för att förskollärarutbildning ska förläggas i Helsing-
borg.  

• Verka för att fler högskoleplatser förläggs till Helsingborg. 
• Utveckla samverkan mellan förskola, skola, BUP, socialtjänst 

och BVC. 
• Införa spetsutbildningar i grundskolan och gymnasiet för 

elever som behöver större utmaningar i deras skolgång.
• Inrätta fler karriärtjänster i skolor som ligger i utanförskaps-

områden.
• Att förskolan ska ges bättre möjligheter till att sätta in tidiga 

stödinsatser för barn som behöver det.
• Satsa på nätverk för föräldrar som efterfrågar hjälp.
• Att samtliga skolor, utifrån behov, ska erbjuda läxhjälp.
• Att studiehandledning på modersmålet erbjuds nyanlända 

elever i tillräcklig omfattning.
• Satsa mer på studievägledning inför val till gymnasiet och till 

högre utbildning.
• Stärka elevhälsan så att fler barn och unga kan ges bättre 

stöd.
• Stärk tillgången till skolbibliotek.
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MILJÖ, KLIMAT OCH STADSBYGGNAD
Helsingborg är människorna, Öresund, Landborgen, bokskogarna, 
detaljrika fasader och stilsäker tidig funktionalism. Vår landsbygd är 
idylliska fiskelägen och byar med vackert tegel, grönska, korsvirke och 
prunkande trädgårdar. Det är här Östersjön möter Atlanten. 

Lyssnande Helsingborg
Liberalernas politik för klimat, miljö och stadsbyggnad ska skapa ett lyssnande, läran-
de, lummigare och lugnare Helsingborg.

En liberal stadsplanering präglas av frihetskänsla, mångfald, kontraster och attraktiva 
livsmiljöer där de styrande aldrig slutar lyssna på människorna i kommunen.
 
Helsingborg ska söka dialog med sina invånare, stadsdelar och byar, tjänstemän och 
näringsliv, externa experter och forskare.

Öresund, offentliga rum och stadens själ tillhör oss alla i Helsingborg. Liberalerna 
kommer inte gå med på att ännu fler vyer över Öresund försvinner för Landborgs-
besökare och vi vill öppna upp nya siktlinjer där det är möjligt. 
 
En trivsam stad förutsätter levande gatuplan med sociala, aktiva och trygga miljöer. 
All nybyggnation och alla förändringsprojekt i staden bör inkludera planering för att 
förverkliga detta. En stad som gjorts attraktiv och trivsam har även säkerställt männ-
iskornas trygghet och säkerhet.

Stadsutvecklingen måste skapa miljöer där alla kan trivas dag som natt. 
 
LIBERALERNA VILL:

• Ha ett hållbart ledarskap som lyssnar på invånarna.
• Ha ett ökat skydd för Öresundsutsikten.
• Läka och laga miljöer som skadats.
• Att Helsingborg tar på sig ledartröjan och skapar goda dialo-

ger med vår närhet.
• Skapa fysiska rum som främjar inkludering, tillgänglighet och 

tryggt umgänge.
• Satsa på en utökning av trygghetsvärdar och kommunala ord-

ningsvakter.
• Fördjupa och utveckla det goda samarbetet som finns mellan 

Polisen, Tullverket, Skatteverket och våra kommunala förvalt-
ningar för en effektiv brottsbekämpning.

• Möjliggöra för fler övervakningskameror i delar av Helsing-
borg där brottslighet sker i en högre utsträckning.

• Att under mandatperioden öka ansträngningarna för att hitta 
en annan huvudman för flygplatsen i Ängelholm.

Lärande Helsingborg
Liberalerna är positiva till nya idéer och teknik. Våra önskade klimatsatsningar och 
önskade satsningar på Campus återspeglar detta. 
 
Liberalerna stödjer fortsatt kommunens klimatambitioner men efterlyser mer ge-
nomgripande processer och tydligare lärdomar från andra kommuners och städers 
framgångar för att stärka kommunens klimatomställning. 

Helsingborg är en attraktiv cykelstad och det är Liberalerna väldigt stolta över. Men 
vi behöver växla upp ambitionerna ännu mer för att bli en ännu bättre cykelstad och 
därför vill Liberalerna att mer omvärldsbevakning genomförs för att dra lärdomar av 
goda erfarenheter och resultat från exempelvis Köpenhamn, Oslo med mera.
 
Varierade bostadsområden stärker band och samarbeten, därför bör villor, radhus, 
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kedjehus, parhus och större flerfamiljsfastigheter blandas. Välmående områden för-
utsätter även en mix av upplåtelseformer som hyresrätter, bostadsrätter, eget ägande 
och studentbostäder.
  
LIBERALERNA VILL:

• Använda kompetens och drivkraft från Väla, Söder och Cen-
trum i en samlad strategi.

• Utveckla varje områdes unika charm med genomtänkta om-
rådesplaner.

• Se över hur arkitekturen i Helsingborg kan utvecklas till det 
bättre

• Investera i en bättre energiinfrastruktur, kapacitet och lagring.

Lummigare Helsingborg
Ett lövrikare Helsingborg erbjuder ökad livskvalitet. Vi vill ha fler offentliga mö-
tesplatser och att fler av dessa erbjuder lummiga miljöer för bättre rekreation, ökad 
koldioxidinlagring och biologisk mångfald. 
 
En hållbar stadsbyggnad för bra miljö och klimat kan engagera Helsingborgs med-
borgare och säkerställa att våra offentliga miljöer är trivsamma och inbjudande för 
möten, inspiration och pauser. 
 
LIBERALERNA VILL:

• Att ombyggnation och nyproduktion om möjligt ska inklude-
ra en grönytefaktor.

• Att fler av våra gator kantas av träd och gröna väggar.
• Bli bättre på utnyttjande av tak med energiproduktion och 

anläggningar med energisparförmåga.

Värna åkermarken
Maten kommer inte från affären, utan produceras på åkrar. Det är alltså viktigt ur 
flera aspekter att åkermarken prioriteras för matproduktion och bevaras för framtida 
generationer och inte, näst intill oåterkalleligt, bygga över den med vägar, köpcen-
trum eller villaområden.

Skydd av åkermarken finns idag i plan- och bygglagen och i miljöbalken. Men det 
skyddet har visat sig alldeles otillräckligt. Kommunernas intresse av att expandera 
sätts över bevarandet av åkermark. I Helsingborg vill Liberalerna därför tillämpa en 
mer restriktiv hållning i vad som gäller nyttjandet av åkermark i syfte att säkerställa 
en god tillgång till livsmedelsförsörjning samt ha en god krisberedskap. 

Detta innebär inte att Liberalerna motsätter sig all form av exploatering av åkermark. 
Liberalerna strävar efter en mer balanserad ingång där såväl livsmedelsförsörjning, 
krisberedskap och tillväxt måste gå hand i hand.

Lugnare Helsingborg
En hållbar stad välkomnar besökare och boende som vill färdas till fots och cykel. I 
en lugnare stad uppmuntras möten, samtal och promenader där vi njuter av stadens 
fasader, skyltfönster och konst.
 
I ett lugnt Helsingborg kan besökare och boende uppleva mer på ett trivsamt sätt 
och vill därför stanna längre. Vi vill se fler människor som fikar, handlar på torg och 
barn som leker.

Lokaltrafiken behöver fortsatt utvecklas för att erbjuda ännu bättre alternativ till bil-
resor inom kommunen för besökare, boende både i och utanför staden samt göra det 
mer attraktivt att välja kollektivtrafik.
 
LIBERALERNA VILL:

• Skapa bättre förutsättningar att färdas till fots och cykel.
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• Ha en genomgripande minimering av buller.
• Skapa klimatpositiva skytteltransporter för pendlarparkering-

ar.
• Ha pendlarparkeringar med genomtänkt säkerhet, på strate-

giskt valda platser.
• Fortsatt bibehålla målet om att minst en procent av budget i 

kommunala byggprojekt har en länk till vår kultur med deta-
ljuttryck, utsmyckning eller konst.

• Ta fram en parkeringsstrategi för att kunna tillgodose det be-
hov av parkeringsplatser som finns idag och framåt.
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KULTUR
Det fria ordet och den fria tanken är navet i liberal kulturpolitik. Ett rikt 
kulturliv gynnar alla - både på ett individuellt plan och på ett samhälle-
ligt plan. Kultur bidrar till att forma vår identitet och är meningsskapan-
de. Våra kulturinstitutioner i Helsingborg är fina, och de ska ges all den 
omsorg som de behöver för att verka optimalt. 

Stöd från staden
Kulturlivet blomstrar som mest då jordmånen för både spets och bredd är som allra 
bäst. För kulturlivets bredd svarar framför allt en mängd kulturföreningar. Förutom 
hängivna eldsjälar behöver dessa föreningar ett verksamt stöd från staden. Liberaler-
na vill verka för att skapa ett vitaliserande kulturutbud i hela Helsingborg.

Kulturnämnden har, via kulturförvaltningen, skräddarsytt flera stödformer – till ex-
empel möjlighet att söka och erhålla ett årligt verksamhetsstöd.

LIBERALERNA VILL:
• Utveckla kulturstödet genom fler och mer träffsäkra stödfor-

mer.
• Utveckla fler kulturmötesplatser. 
• Att Kulturskolans verksamhet utlokaliseras till fler skolor.
• Att verksamheten El Sistema utnyttjas på fler skolor.
• Inrätta fler områdesbibliotek. 
• Att det ombyggda Stadsbiblioteket ger plats till stadens ide-

ella föreningar.
• Att initiativ tas för att avdramatisera tröskeln till Dunkers Kul-

turhus.
• Främja samarbetet mellan stadsteatern och stadens fria te-

atergrupper genom ett ökat användande av den lilla salen.
• Öka användandet av Konserthuset genom att stadens kultur-

föreningar ges möjlighet att utnyttja B-salen.
• Att Sofiero även fortsättningsvis förskönas.
• Stödja arbetet med ett byggnadsvårdscentrum med regional 

relevans på Fredriksdal.
• Att Dunkers Kulturhus inrättar en permanent plats för visning 

av konst från Kulturmagasinet.
• Förbättra förutsättningarna för kulturskapare inom kulturella 

och kreativa näringar.
• Göra mer av Helsingborgs kulturarv tillgängligt digitalt.
• Ge nyinflyttade Helsingborgare över 18 år ett sexmånaders 

kulturkort som välkomsthälsning till staden.

IDROTT, FRITID OCH FRISKVÅRD 
Idrott och rörelse är en viktig resurs både för individen och för samhäl-
let. Det är bland annat ett viktigt redskap i integrationsarbetet, arbetet 
med att öka skolans måluppfyllelse och för att främja hälsa för stadens 
invånare. Vi liberaler har under lång tid fokuserat på frågor kring idrott 
och föreningsliv.

Rörelseglädje på många sätt
Vi lyssnar på helsingborgarna och låter dem utöva de idrotter och de aktiviteter som 
de känner passar dem bäst. Det handlar om att erbjuda rörelseglädje på många olika 
sätt. Det är naturligt för oss liberaler att föra en dialog med föreningar och olika 
paraplyorganisationer för föreningar. Det är en viktig del i helheten när vi utformar 
vår politik.

Populär evenemangsstad
Helsingborg är en idrottsstad känd över hela landet. Tack vare idrotten besöker 
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mängder av människor Helsingborg. Här genomförs årligen många stora och små 
idrottsevenemang. Staden samverkar med de lokala idrottsföreningarna för att ta 
tillvara stadens attraktiva anläggningar och arenor och verka för att Helsingborg ska 
fortsätta utvecklas som en professionell arrangörsstad av olika sorters evenemang.

Fler ideella krafter
Den viktigaste resursen i idrottsrörelsen är de ideellt arbetande ledarna. En fram-
gångsfaktor för idrottsstaden är att kunna skapa möjligheter för föreningarna att 
rekrytera och utbilda ledare. Deras engagemang ska stöttas och lyftas fram. 

Idrott i socioekonomiskt svaga områden
Föreningslivet i socioekonomiskt svaga områden ska stärkas. Det är viktigt för alla 
att vi kan integrera nyanlända i det svenska samhället på ett snabbare sätt än vad vi 
gör i dag. 

Idrottens språk är universellt och vi har sett många positiva exempel på idrottens 
betydelse. Vi vill underlätta för föreningar som tar ett stort socialt ansvar i olika delar 
av staden.

LIBERALERNA VILL:
• Att alla barn ska vara försäkrade på fritiden. Detta underlättar 

till rörelse och idrottande bland barn och ungdomar.
• Att utbudet av fritidsaktiviteter till barn och unga anpassas ut-

ifrån de önskemål och intressen som kan finnas för att främja 
en högre grad av delaktighet.

• Utveckla fritidsgårdar och mötesplatser – nu med ökat fokus 
för barn 6-12 år.

• Att staden ska bli bättre på att informera om alla möjligheter 
som finns.

• Underlätta och skapa möjligheter att introducera stadens för-
eningsliv för barn och ungdomar på skoltid.
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UTVECKLING AV DEMOKRATIN 
Liberalernas och dess föregångare Folkpartiets historia är nära förbun-
den med utvecklingen av demokratiska friheter och rättigheter i Sveri-
ge. 

Liberalerna står fast vid att utveckla och fördjupa demokratins funktion 
så att alla känner sig företrädda i det samhällssystem i Sverige som be-
slutar om samhällets funktion och utveckling. Demokratin får inte tas för 
given. I valprogrammet för Helsingborg är perspektivet det lokala, men 
även övergripande frågor som beslutas på nationell nivå kan diskuteras. 

Nationella frågor
Den gemensamma valdagen för riks- region- och kommunalval bör överges för att 
få ett större fokus på lokala och regionala frågor när valkampanjen bara handlar om 
dessa frågor. Det innebär att det blir val vartannat år, antingen riksdagsval eller regi-
on/kommunval. 

Utmaningen för Liberalerna blir att just skapa intresse för regionala och kommunala 
frågor. Liberalerna vill också tydligt lyfta deltagandet i EU-valet. 

Liberalerna Helsingborg bör verka för att de politiska partierna i Sverige inte längre 
nominerar nämndemän till de svenska domstolarna. Detta för att bryta sambandet 
mellan det rättsliga och det politiska systemet. 

Lokala frågor 
I Helsingborg visade folkomröstningen om Öresundskraft att invånarna inte delade 
de ledande politikernas uppfattning om vad som skulle göras med bolaget. Folkom-
röstningen blev ett svidande nederlag för Helsingborgs politiska ledning. Invånarna 
kräver ett mer direkt inflytande över större beslut i staden. Folkomröstningar har 
kommit för att stanna. Kommunala folkomröstningar regleras i kommunallagen. En 
person har kommunal rösträtt efter 3 år i Sverige och boende i Helsingborg 30 dagar 
före valdagen. 

LIBERALERNA VILL: 
• Inrätta ett välkomnande demokratimöte på Rådhuset som 

fortlöpande bjuder in de som uppnått myndighetsålder 
(18-åringar) för en genomgång av lokal demokrati samt deras 
rätt att som självständiga samhällsmedborgare påverka/med-
verka under ansvar. I mötet träffar de ansvariga politiker. På så 
vis erbjuds insikter och ansikten i politiken.

• Sätta upp en bildskärm på Stortorget för att alla ska kunna 
följa kommunfullmäktiges sammanträden.

• Konkretisera arbetet med medborgarförslag.
• Möjliggöra utspridning av olika förvaltningar för att öka när-

varo och trygghet för stadens invånare.
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