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1. Grön ideologi solidaritet i handling
Människan är i samberoende med naturen och
dess ekologiska system. Vi
gröna söker ständigt hållbara och långsiktiga lösningar
för en värld där alla kan leva
goda liv utan att försämra
förutsättningarna för kommande generationer.
De destruktiva symptomen från
människans påverkan på klimat
och miljö accelererar. Idag har
vi ett samhälle som bränner ut
både planeten och människor.

DAgens samhälle
bränner ut
både planeten och
människorna
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Det är vår tids största utmaning.
Mänsklighetens förmåga att solidariskt forma vårt samhälle för
en ny tid är avgörande för både
mänsklighetens och ekosystemets
överlevnad. Politik och män-niskors engagemang är nyckeln till
förändring. Lösningar på samhälls- och klimatutmaningar ska
ge resultat och därför kopplas till
vetenskap och forskning.
Grön politik ska vara rolig och
engagerande där långsiktighet,
tillit, engagemang, rättvisa,
jämlikhet och ansvar ger hållbar
samhällsutveckling genom människors deltagande och kreativitet.
Vi arbetar målmedvetet för att
motverka maktstrukturer,
diskriminering och ökade
socioekonomiska klyftor. Insikten
om hur vi är beroende av varandra och vår natur omformar vi
till solidaritet och etiskt ansvarstagande. Det leder till varaktig
förbättring av människors och
naturens livsvillkor.

Grön solidaritet är gränslös och
genomsyrar alla val och beslut
Miljöpartiet tar och uttrycks trefaldigt:
●● Solidaritet med djur, natur
och det ekologiska systemet.
●● Solidaritet med kommande
generationer.
●● Solidaritet med världens alla
människor.

Vi gröna känner oss trygga i våra
värderingar och inspireras av att
få arbeta med att visa vägen till
ett hållbart samhälle. Helsingborg
har tagit många beslut som kan
leda till ett mer hållbart samhälle,
för att fortsätta på den vägen kan
det ibland krävas tuffa beslut.
All hållbarhet handlar om
tillämpad etik och om hur vi
tillsammans förvaltar våra
gemensamma resurser. Att få
arbeta med att visa vägen till ett
hållbart samhälle ger mening och
livskvalitet. Vi vill ta det ansvaret.
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2. Människan
Människan är en kreativ och
empatisk varelse som vill
och kan ta ansvar. Vi ser idag
att värden som demokrati,
mångfald, välfärd och
öppenhet är delar som
skapar frihet, vilket får
samhällen att blomstra.
I ett grönt samhälle har alla lika
rättigheter och så likvärdiga förutsättningar som möjligt. Men i
verkligheten är våra sammantagna livsvillkor mycket olika. Våra
behov och önskningar är olika och
vi förändras ständigt. Flera av oss
behöver nya chanser att växa och
utvecklas genom livet.
Vi behöver gemensamt hjälpa till
för att stärka förutsättningarna
till livskvalitet.
Trots ökade ekonomiska värden
i vårt samhälle ser vi att den psykiska ohälsan till följd av stress
och utbrändhet ökar. Miljöpartiet
tror på ett stöd i olika delar av
livet där samhället kan ge stöd,
vägledning och verktyg för att
hantera dessa utmaningar.
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Detta är något som genomsyrar
hela den kommunala verksamheten. Vi behöver utveckla elevhälsans stödjande uppdrag, stärka
ungdomars möjlighet till välmående under fritid och lov samt
tydliggöra arbetet mot psykisk
ohälsa i vårt uppdrag som arbetsgivare. Därtill behöver vi utveckla
ett mer flexibelt och hållbart
arbetsliv liksom vara stödjande
i att motverka psykisk ohälsa i
samverkan med exempelvis
regionen på våra familjecentraler.
Helsingborg ska ta tillvara
digitaliseringens möjligheter som
kan innebära bättre service och
minskade kostnader. Med hjälp
av digitalisering kan vi använda
våra begränsade resurser effektivare. Människor kan komma
närmare varandra och vi får mer
tid till varandra. Vi ska nyttja
den potential som internet och
modern teknik erbjuder för att
utveckla Helsingborg och
kommunens verksamheter till
nytta för människan och miljön.

2.1 Frihet, integritet och
demokrati
Det är när människor och
kulturer möts och blandas, där
människor är fria att tänka och
tycka efter eget huvud som nya
utvecklande idéer blomstrar. Alla
människor har ansvar för att inte
begränsa eller inskränka andras
frihet.
Vi vill öka invånarnas möjligheter
till delaktighet och inflytande och
till att utveckla Helsingborg närhelst det är relevant och möjligt.
Att ta tillvara på folkinitiativ och
fånga upp vilja till medborgarinflytande och engagemang i samhällsfrågor är angeläget.

Segregation och intolerans i
Helsingborg utgör ett stort hinder
för stadens utveckling, men också
för individens egenmakt och
delaktighet.
I samband med att vi utvecklar
våra stadsdelar vill vi ge möjlighet för ideella sektorn och andra
aktörer att utveckla mötesplatser. Dessa platser ska främja
former för delaktighet, identitet
och trygghet, motverka segregation och utanförskap och i hög
utsträckning ägas av den ideella
sektorn. Olika former av medborgardialoger behöver utvecklas.
Helsingborgsförslag är invånarnas möjlighet att komma med
konkreta förslag till kommunpoli-
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tiken. Det är bra att invånarna ges
denna möjlighet, men det
behöver fördjupas och förbättras.
Rätten till frihet och integritet
måste tydligt säkras i en omvärld
där både statliga och kommersiella aktörer får en allt större
tillgång till uppgifter kring individen. När alltmer information blir
digital och kameraövervakning
sker mer frekvent måste vi som
kommun säkerställa att
information hanteras varsamt
och med respekt för
privatpersoners integritet.
Att anordna folkomröstningar
i lämpliga frågor kan fördjupa
demokratin och öka tilliten till
samhället. Vårt mål är att motverka segregation och toppstyrning, och istället sprida makt, öka
delaktighet och ta vara på den
mångfald av människor som är
stadens främsta tillgång. Detta
ser vi som en del av kulturen i ett
hållbart samhälle.

Vi vill öka
invånarnas
möjligheter till
delaktighet och
inflytande
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Vi vill
●● främja och utveckla
Helsingborgsförslaget.
●● ge aktivt stöd till demokratifunktioner i stadens olika delar.
●● utveckla medborgardialoger.
●● att kameraövervakning ska
användas med försiktighet och
utifrån principen att tillfälliga
lösningar är bättre
än permanenta.
●● att folkinitiativ med krav på
folkomröstningar ska bejakas
enligt gällande lagstiftning.

2.2 Rättssäkerhet och
trygghet
Det viktigaste brottsförebyggande
arbetet sker genom att motverka
marginaliseringen och främja inkludering i samhället. Kommunen
ska vara en aktiv samarbetspartner i relation till andra myndigheter. Åtgärder för att motverka den
svarta ekonomin bör prioriteras.
Våld i nära relationer ska konsekvent motverkas genom samordnade insatser. Genom att stärka
samverkan mellan staden, kvinnojouren, föreningslivet, sjukvården och polisen kan hedersvåld
och våld i nära relationer förebyg-

gas. Vi tycker att det ska prioriteras att förebygga de sociala
strukturer som motarbetar främst
kvinnors rättigheter och andra
uttryck av könsmaktsordningen.
Information till allmänheten om
lagstiftning och rättigheter behöver förbättras. Helsingborg bör
säkerställa att det finns tillräckligt
med skyddsboenden för kvinnor.
Missbruk av alkohol och andra
droger skapar ett stort lidande bland många i Helsingborg
och bidrar till kriminalitet och
otrygghet. Polisens arbete med att
motverka försäljning av narkotika
och annan langning måste ske
oupphörligt. Drogromantik ska
motverkas och det förebyggande
samarbetet med socialtjänsten,
skola och fritidsverksamheter
behöver fördjupas. Vi vill fortsätta
att utveckla socialtjänstens arbete
för att långsiktigt arbeta med att
unga får en positiv utveckling i
livet.
Den våldskultur som idag förknippas med idrott ser vi som ett
samhällsproblem. För att på sikt
komma tillrätta med våldet krävs
långsiktiga och förebyggande
åtgärder. Detta vill vi att kommunen gör i samverkan med olika
aktörer som vill främja en sund

idrottskultur. Vi behöver stärka
IT-säkerheten och ha nödvändig
beredskap mot samhällsviktig
infrastruktur.

Vi vill
●● motverka gängkriminalitet
genom ökad samverkan mellan
statliga och kommunala myndigheter.
●● genom utvecklat nätverksarbete förebygga och motverka
våld i nära relationer och hederskultur.
●● skapa nya lösningar för
stadsplanering där utökad
grönstruktur och andra
hållbarhetsåtgärder bidrar till
ökad upplevd trygghet.
●● verka för en god samverkan
mellan relevanta aktörer för att
komma tillrätta med våldskultur
kopplad främst till herrfotboll.
●● säkerställa att det finns
tillräckligt med skyddsboenden
för främst kvinnor.
●● stärka IT-säkerheten och
ha beredskap för attacker mot
samällsviktig infrastruktur.
●● att kommunen ska bidra till
ökad trygghet i utsatta områden.

9

2.3 Lika rättigheter och
möjligheter
I Helsingborg ska alla kunna delta
i samhället på lika villkor. Alla ska
kunna känna stolthet och glädje
över sig själv och sin identitet.
Kommunens Plan för lika möjligheter är framtagen för att metoder för att stärka öppenhet, frihet
att välja identitet och uttryck ska
följas upp och vid behov
kompletteras. Vi ser ett behov av
att Plan för lika möjligheter
behöver konkretiseras.
Vårt samhälle har formats utifrån
idéer om människors lika värde
och lika rättigheter. Men tyvärr
behandlas människor fortfarande
olika utifrån skillnader beträffande kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och
ålder. Var och en ska få leva som
den vill så länge den inte skadar
någon annan. Därför är omfattande arbete kring normer,
öppenhet och lika värde avgörande för att Helsingborg ska bli en
öppen och rättvis stad där alla får
vara sig själva.
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Rasism och intoleransen ska
bekämpas. Om nolltolerans mot
negativ särbehandling på grund
av etnicitet och religion ska kunna
uppnås måste ett aktivt arbete
för öppenhet och mot främlingsfientlighet och diskriminering
genomsyra hela Helsingborg. Det
antirasistiska arbetet i Helsingborg ska ständigt förbättras och
regelbundet följas upp.
Sexism, trakasserier och förminskande könsroller försämrar människors möjligheter att
utvecklas. Aktiv feminism på
olika plan är en förutsättning för
att alla i Helsingborg, oavsett
könstillhörighet, verkligen ska åtnjuta lika rättigheter. Jämställdhetsarbetet i staden ska bedrivas
med tydligt genusperspektiv
redan i förskolan, genom ledarskaps- och medarbetarutveckling,
och i den vård och omsorg vi
möter när vi blir gamla.
Kunskapen om hbtq+ ökar generellt i samhället. Vi behöver
säkerställa livskvaliteten för,
speciellt unga, hbtq+personer och
stärka deras framgångar. Vi vill
ha ett ökat samarbete med våra
kranskommuner så att alla unga
fritt ska kunna välja könsidentitet
och sexuellt uttryck.

Det finns i Helsingborg idag personer som lever utan
beviljad asyl. Dessa papperslösa
människor hamnar ofta i situationer där deras människovärde
förminskas. Människor som lever
i Helsingborg utan ha beviljats
asyl i Sverige ska ha möjlighet att
bibehålla sitt människovärde och
barn ska behandlas utifrån
Barnkonventionens ambitioner.
I takt med att allt mer digitaliseras ökar risken för ett digitalt
utanförskap. Utanförskapet kan
bland annat innebära sämre tillgång till samhällstjänster, sämre
möjlighet att följa och delta i sina
barns skolgång eller minskad
möjlighet att delta i det offentliga
samtalet. Digitalt utanförskap
hänger ofta samman med ålder,
utbildningsnivå och inkomst och
det är främst äldre, flyktingar
och funktionsvarierade som air
drabbade. Vi ser att det behövs

Var och en ska
få leva som den vill så
länge det inte
skadar någon annan.

konkreta insatser så att alla helsingborgare kan ges möjlighet att
ta del av digitaliseringens möjligheter och minska de barriärer
som skapar digitalt utanförskap.

Vi vill
●● att Helsingborgs stad utvecklar arbetet med att främja lika
rättigheter och motverka diskriminering i alla sina
verksamheter.
●● att skolan gör särskilda satsningar för att stärka kunskapen
om hbtq-frågor.
●● att personal inom skolor,
kultur- och fritidsverksamheter
har hög kompetens inom hbtq+frågor och ger ett
inkluderande bemötande.
●● att medel som satsas på barn
och ungdomars fritidsverksamheter fördelas jämställt.
●● stödja framväxt av ideella
nätverk som stödjer det civila
jämställdhetsarbetet.
●● att kvinnors historiska bidrag
till samhällsutvecklingen lyfts
fram i stadsbilden.
●● att Helsingborg tar fram ett
åtgärdsprogram för att motverka
digitalt utanförskap.
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2.4 Barn
Det ska vara en självklarhet att
Barnkonventionen inte bara ska
följas, utan också ligga till grund
för kommunens arbete. Miljöpartiet vill kraftfullt verka för att
barns rättigheter ska genomsyra
alla kommunens verksamheter.
Barns inflytande ska säkerställas
och barns perspektiv ska alltid
beaktas i alla beslut. Barn måste
få komma till tals och få möjlighet
att uttrycka sina åsikter samt få
dessa beaktade i de frågor som
barn anser att de berörs av.
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Vi vill att kommunen uppdrar åt
ett lokal barnombud att
bevaka barns behov, intressen
och rättigheter. Barnombudet ska
också kontinuerligt presentera
ett barnbokslut för Helsingborgs
stad enligt Barnkonventionen.
Barnombudet ska säkerställa att
kommunens alla beslutsfattare
har tillräckliga kunskaper för att
kunna tillvarata barnens rättigheter och
säkerställa att detta genomsyrar
hela stadens organisation.
Barn som lever nära missbruk
och psykisk ohälsa är de som är
mest beroende av att samhället

anpassar sin kommunikation till
ett barnperspektiv. Dessa barns
situation måste uppmärksammas
tidigt för att de ska få hjälp till en
god uppväxt. För att hela barnets
omvärld ska kunna leva upp till
Barnkonventionen så vill vi pröva
att låta stadens barnombud arbeta via en fristående organisation.

Vi vill
●● att verksamheter som stödjer
utsatta barn och ungdomar ges
möjlighet att utvecklas.
●● ge Ungdomsrådet en stärkt
position i relation till stadens
beslutsfattande organ.
●● göra Barnkonventionens
innehåll allmänt känt bland barn
och ungdomar.
●● att även barn som är papperslösa eller asylsökande ska
behandlas utifrån Barnkonventionens intentioner.
●● inrätta ett lokalt barnombud,
helst i samarbete med det lokala
föreningslivet.

2.5 Skola
Våra barn och ungdomar ska ges
möjligheten och redskapen att
lära och utvecklas genom hela

livet. Varje barn ska ges möjlighet
att lära sig att läsa, skriva och
räkna, skapa och delta i
samhällsdiskussionen, samarbeta
och umgås med andra samt
påverka sin egen livssituation.
Läraren är den enskilt viktigaste
faktorn för en bra skola. Satsningen på skolan i Helsingborg måste
därför inriktas på mer undervisningstid. Skolans verksamhet ska
vila på tillit till lärarnas pedagogiska professionalitet. Det är viktigt att lärarna ges utrymme till
kompetensutveckling och att den
utformas utifrån lokalt uttryckta
behov. Digitala verktyg används
allt mer i skolan och kan vara bra
metoder både för att utveckla
undervisningen och för att minska lärarnas administrativa börda.
Det är viktigt att lärarna får bra
digitalt stöd och kontinuerlig
fortbildning så att digitala verktyg
används effektivt.
Grundläggande demokratiska
värden är avgörande som värdegrund i skolans arbete. Skolan
är den plats där många barn och
unga får med sig normer och
beteenden kring relationer som
präglar dem för livet. Att jobba
strukturerat, kontinuerligt och
professionellt på varje skolenhet
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mot kränkande behandling ger
varje ung människa redskap att
skapa livskvalitet.
Unga helsingborgares psykiska
ohälsa oroar oss. Miljöpartiet vill
att kommunen stärker arbetet
med att förbättra elevernas
psykiska hälsa. Barns matvanor
är grunden för ett hållbart och
friskt framtida liv. Vi tror på ett
fysiskt aktivt liv, både inom och
utanför skoldagen. Ska elever
orka studera behöver de såväl
näringsrik frukost som lunch.
Kommunen har ett stort ansvar
för att utveckla hållbara lösningar
när det gäller skolmaten med
näringsrik och etisk kost.

Vi vill
●● utveckla nuvarande system
med karriärtjänster för lärare
och verka för anställningar som
höjer läraryrkets status.
●● minska gruppernas storlek
och öka vuxentätheten för att
därigenom skapa möjlighet för
att varje barn blir sett.
●● utvärdera och förbättra systemet med en viktad skolpeng
som beräknas på de socioekonomiska förutsättningarna med
sikte på att varje elev i Helsingborg ska ha samma möjligheter.
●● främja digitalisering av läromedel och därigenom underlätta
det administrativa arbetet.
●● satsa på modersmålsundervisning för att främja skolresultaten hos barn med ett annat
modersmål än svenska.

CAMpus helsingborg
fyller en viktig
funktion i att höja
utbildningsnivån
i hela nordvästra
skåne
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●● satsa på studie- och yrkesvägledning på skolorna för att
skapa möjligheter för lyckade
framtida val i livet, bland annat
studier och arbete.
●● stimulera barns och ungas
läsande bland annat genom en
satsning på en aktiv samverkan
mellan förskolan/skolan och
skolbibliotek/bibliotek.

●● skapa goda inne- och utemiljöer för att tillgodose behovet av
god arbetsmiljö för såväl barnen
som personalen samt att skolorna får stöd att utveckla inkluderande lärmiljöer.
●● fortsätta arbetet med att få
en giftfri miljö på såväl förskolor
som skolor.
●● att elevhälsans arbete med
såväl psykiskt som fysisk hälsa
ska förbättras.
●● att den pedagogiska utvecklingen på samtliga skolnivåer ska baseras på vedertagen
pedagogisk forskning, men med
utrymme för lärarnas kreativitet.

2.6 Högre utbildning och
forskning
Kunskap har en central roll i
samhällets utveckling. Kunskapen ska vara lätt att få ta del av,
oavsett var i landet en bor och hur
ens livssituation ser ut. Att Lunds
universitet har etablerat Campus
Helsingborg är därför av stor
betydelse för helsingborgarnas
möjlighet till högre utbildning. Vi
ser gärna att Campus Helsingborg
utvecklas med fler studenter och
fler utbildningar. Campus
Helsingborg fyller en viktig
funktion i att höja utbildningsnivån i hela nordvästra Skåne.
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Att högre utbildning och forskning bedrivs i Helsingborg
stimulerar näringslivsutveckling.
Forskning som bedrivs tillsammans med näringslivet och den
offentliga sektorn är särskilt viktig för kommunen. Helsingborgs
stad och dess bolag ska därför
samverka med forskare och vara
aktiva inom forskning och utveckling. I Helsingborgs stad råder
idag brist på personal inom flera
yrkesgrupper med akademisk
utbildning. Helsingborgs stad bör
uppmuntra kompetensutveckling
av sin
personal i samverkan med
högskolor och universitet.

Vi vill
●● att kommunen ska vara drivande för etablering av högre
utbildning och forskning i regionen.
●● att Familjen Helsingborg ska
ha en målsättning och strategi
för hur Campus Helsingborg ska
växa.
●● att Helsingborgs stad ska
verka för ett attraktivt studentliv
i Helsingborg i nära samverkan
med studentorganisationerna.
●● att Helsingborgs stad och
dess bolag ska vara delaktiga i
forskning och utveckling.
●● utveckla och erbjuda praktikplatser och möjlighet till examensarbeten kopplade till den
egna organisationen.
●● att kommunen ska vara aktiv
i etablering och utveckling av eftergymnasiala utbildningar även
utanför högskoleväsendet.

Helsingborgs stad ska arbeta
aktivt för etablering och utveckling av andra eftergymnasiala
utbildningar utanför högskoleväsendet, som till exempel
folkhögskolor, yrkeshögskolan
och andra yrkesutbildningar.
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2.7 Kultur
Kulturen är både människors eget
skapande och de professionella
konstarterna. Idag genomsyrar
kulturen alltmer det sociala och
ekonomiska livet i städer. Vi
vill att Helsingborg deltar i den
utvecklingen och att kulturen i
Helsingborg blir en integrerad del
i hela samhällslivet. Kultur ska
därför inte ses som bara ett medel
utan är ett mål i sig. Allt fler
skapar sina egna uttryck och
språk med egna metoder. Gamla
gränser och normer kring kultur
och bildning suddas ut när media
och kommunikation tillhör alla.
Vi behöver lyfta fram vårt
kulturarv, exempelvis våra
hembygdsgårdar och hantverk.
Ett rikt kulturliv i Helsingborg
ska värnas och utvecklas. Det
består av både fria grupper och
individer som skolor, näringsliv, föreningar och klassiska
institutioner, som Helsingborgs
Symfoniorkester och Helsingborgs stadsteater. Vi vill att olika
idéer, traditioner, kulturer och
konstformer ska kunna samexistera och influera varandra.
Kulturutveckling ska kopplas till
hållbarhetsforskning och vara en
betydande del av stadens sam-

hällsstrategiska arbete. Även
oetablerade konstutövare ska ges
bra förutsättningar samtidigt som
vi stödjer och utvecklar stadens
föreningsliv och studieförbundens
fortsatta arbete.

Vi är positiva till att
Biblioteken breddar
sitt utbud till lån av
cyklar, hUshållsmaskiner och verktyg.
Stadens bibliotek förenas av
grunduppdraget som mötesplats
för bildning och kulturella yttringar men ska utvecklas i samverkan med andra aktörer och
relevanta verksamheter. På så sätt
blir kulturen det sociala navet i
våra stadsdelars utveckling. Vi vill
öka allmänhetens generella tillgång till de tjänster som bibliotek
erbjuder. I ett kunskapssamhälle
där det inte längre bara handlar
om att finna utan också om att
sålla information ökar behovet av
att ha möjlighet att möta en utbildad bibliotekarie. Vi ser positivt
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på att biblioteken breddar sitt
utbud till mer än böcker och andra medier till exempelvis cyklar,
hushållsmaskiner och verktyg.
Kultur ska användas som redskap
mot barriärer och för att sudda
ut gränser. Därför är samverkan
mellan olika aktörer i samhället
och mellan samhällen viktiga.
Ett exempel är El Sistema som
bör nå fler. Det ska finnas goda
förutsättningar för samarbete
mellan regional och kommunal
kulturverksamhet. Kulturutbytet
mellan Helsingborg och aktörer
i dess närområde ska särskilt
betonas och vi vill undersöka om
det är möjligt om Helsingborg
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tillsammans med andra aktörer
kan ansöka om att bli europeisk
kulturhuvudstad.
Vi vill särskilt främja framväxten
av fler mindre festivaler och arrangemang i Helsingborg. Genom
att stödja gräsrotsengagemang
tror vi att Helsingborg på sikt kan
bli ”småfestivalernas stad”.

Vi vill
●● att kommunens aktiva
volontärer ska ha fritt inträde
till kommunens kultur.
●● att barn har fritt inträde och
att barnfamiljer fortsatt får
subventionerat inträde till
kommunens kultur.

●● utöka bibliotekens
tillgänglighet i tid och plats.
●● skapa fler möjligheter för
stadens invånare att dela
och låna prylar avgiftsfritt.
●● att kulturförvaltningens
expertkunskap ska användas för
att stödja den ideella sektorn.
●● utveckla och komplettera
den historiska stadsutställningen på Fredriksdals
Museum och trädgårdar.
●● bejaka konstnärlig
utsmyckning av offentliga rum.
●● tillåta graffiti på anvisade
platser.
●● undersöka möjligheten att
Helsingborg tillsammans med
andra aktörer kan bli Europeisk
Kulturhuvudstad.
●● göra Helsingborg till
”småfestivalernas stad”.
●● utveckla våra bibliotek till att
i större utsträckning även låna
ut mer än böcker.
●● att El Sistema når fler.
●● lyfta fram och stödja
arbetet med kulturarvet
inom kommunen.

2.8 Fritid och idrott
Idrott är en av de mest betydelsefulla folkrörelserna när det gäller
att bidra till främjande av folkhälsa. Den skapar gemenskap och
ger möjligheten för människor att
mötas och på så sätt har idrotten och andra fritidsaktiviteter
även en viktig social dimension.
Därför ser vi idrottsrörelsen som
något mer än bara fysisk aktivitet.
Tillgång och närhet till kommunens anläggningar är av central
betydelse för idrotts- och föreningslivets.
Vi ser att kommunen fortsatt kan
utveckla stödet till föreningarnas
arbete med föreningsutveckling
och ledarskap. Det är viktigt att
det erbjuds idrottsanläggningar
runt om i kommunen och att tider
fördelas rättvist, exempelvis mellan flickor och pojkar.
I Helsingborg behöver även
handikappidrotten lyftas fram.
Föreningslivet och dess ledare
spelar en viktig roll i samhället
och är förebilder för många, inte
minst för barn och unga. Vi vill
främja och lyfta fram det goda
ledarskapet och särskilt premiera
dem som bidrar till mångfald,
integration och likabehandling.
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Vi vill värna om Helsingborgs
eldsjälar genom att se över
hur det kan bli enklare att
vara föreningsaktiv.
Utvecklingen att fler och fler
aktiviteter bedrivs utanför de
traditionella föreningsformerna
är en trend som Helsingborgs
stad ska fortsätta att följa. Fler
och andra former av spontanidrottsplatser kommer att
behöva utvecklas runt om i
Helsingborg. Löparslingor och
elljusspår behöver utökas och
underhållas bättre. Vi ser stort
värde i den fysiska aktivitet som
utförs i vardagen och behöver
främja dessa genom bland annat
sammanhängande gångstråk, fler
hundhägn och goda möjligheter
till rekreation.

löparslingor
och elljusspår
behöver utökas
och underhållas
bättre.
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Tillsammans med en bred barnoch ungdomsverksamhet lägger
elitidrotten och dess idrottsliga
framgångar grunden för en
växande idrottsrörelse.
Samtidigt vill vi motverka att
unga tidigt slutar att vara aktiva
inom idrott, vilket elitsatsningar
ibland kan bidra till.

Vi vill
●● uppmärksamma initiativ och
ideella krafter som bidrar till att
grupper som idag står utanför
föreningslivet ges möjlighet att
delta.
●● underlätta för Helsingborgs
eldsjälar genom att göra det
enklare att driva och verka i en
förening.
●● verka för att de resurser som
läggs inom idrott och fritid
fördelas rättvist, exempelvis
mellan kvinnor och män samt
pojkar och flickor.
●● öka kunskapen om mångfald
och likabehandling inom föreningslivet och idrottsrörelsen.
●● stärka möjligheten för personer med funktionsvariation att
delta i idrotts- och föreningslivet.

●● verka för att barn och unga
stannar kvar i föreningslivet
längre upp i åldrarna.
●● skapa förutsättningar för
samverkan kring idrottsevenemang samt verka för att regionala, nationella och internationella
evenemang förläggs i Helsingborg.
●● att fler idrottsevenemang blir
miljöcertifierade.

●● främja fysisk aktivitet som
utförs i vardagen och genom
sammanhängande gångstråk och
fler hundhägn runt om i kommunen.
●● verka för att det finns tillräckliga simytor för både undervisning och motion.
●● göra en bred översyn av
behovet av lokaler och ytor för
idrottande i kommunen.
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3. Miljön
Vi lever idag långt över de
tillgångar som naturen gett
oss. Hur mycket vi människor
påverkar vår planet kan
mätas i ekologiskt fotavtryck.
Om alla skulle leva som vi gör
i Helsingborg i dag hade det
behövts strax över 3 jordklot.
Det är en orimlig livsstil som vi
har och vi måste tillsammans ta
ansvar för att produktion och
konsumtion hamnar på en nivå
som ligger under ett jordklot. Det
behövs en bredare förståelse av
vad vårt ekologiska fotavtryck gör
med vår miljö och vårt klimat och
vi måste öka kretsloppstänkandet.
Det ska i Helsingborg vara lätt att
göra rätt för klimat och miljö. De
självklara valen ska vara de som
belastar vår miljö minst. Krafttag
måste tas från kommun och invånare för att anpassa vårt liv efter
ett jordklot. Innovativa idéer som
skapar en miljövänlig och positiv
kraft finns i vårt samhälle och vi
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vill ge möjligheter att driva den
utvecklingen framåt.

3.1 Naturen och djuren i
vår närhet
Hur vi väljer att leva och forma
vår omgivning påverkar inte bara
oss utan även naturen och de djur
som lever där. Vi människor måste finna oss i de begränsningar
som naturen har gett oss. Genom
att utveckla och skydda de gröna
och marina områden, samt
vattendrag som finns i och kring
Helsingborg gynnar vi såväl naturen och djuren som människorna.
Vi måste ta ett större ansvar för
ekosystemet och den biologiska
mångfalden. Detta genom att
utveckla och skydda fler områden
såväl på land som i våra vatten.
En variation av grönytor ger olika
livsmiljöer för djur- och växter
och främjar biologisk mångfald
och ekosystemtjänster.
Vi vill framförallt lyfta fram
betydelsen av våra träd.

Vi vill öka nyttorna från kommunens grönytor genom att använda
träd och slåtter från ängsmarker
till råvara för odling och biobränslen. Grönytor och våtmarker
ska i högre utsträckning användas
för att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn.
Fler åtgärder behöver vidtas för
att minska utsläppen till Öresund.
Vi ser att det behövs åtgärder
mot mikroplaster, övergödning
och läkemedelsrester för ett hav i
balans.
Ökad social gemenskap, rekreation, lärande och hälsa kan främ-

Vi vill att användning
av fyrverkerier och
pyroteknik kraftigt
begränsas
jas genom stadsodling och uppmuntran till egenproducerad mat.
Vi vill att användning av fyrverkerier och pyroteknik kraftigt
begränsas och ser gärna att kommunen överväger att ta fram egna

alternativ, som är vänliga mot
både djur och människor.

Vi vill
●● verka för att Helsingborgs
stad ska halvera det ekologiska
fotavtrycket till år 2035.
●● ta fram en guide för hur invånare kan nå ett hållbart ekologiskt fotavtryck.
●● att fossil och miljöfarlig plast
fasas ut från kommunens verksamhet.
●● vidta åtgärder mot utsläpp av
mikroplaster.
●● utveckla och bevara stadens
grönområden till ekologiskt hållbara områden nära invånarna
för att möjliggöra en sammanhängande grönstruktur.
●● skapa förutsättningarna för
att kommunen kan bidra till en
ökad odling, bland annat i trädgårdar, koloniträdgårdar, odlingslotter, hustak och parker.
●● att Helsingborg använder
parker och vägdiken för att skapa ängsmarker för ökad biologisk mångfald.
●● utveckla den stadsnära naturen och komplettera den med
gröna tak och väggar.
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●● verka för att grönska och
grönområden ökar helsingborgarnas välbefinnande genom att
stimulera till lek, motion och
utevistelse.
●● att ekosystemtjänster och
konsekvenser för djurliv kartläggs och tillgodoses i närmiljön i samband med all form av
exploatering.
●● skydda fler naturområden,
biotoper och marina områden
genom exempelvis bildande av
reservat.
●● genom grönytor, våtmarker,
öppna vattenytor och annan genomsläpplig mark klimatanpassa kommunen för att jämna ut
flödet från häftiga regn.
●● stärka skyddet av Öresund.
●● att kommunen utvecklar
återplanteringsprogrammet och
gör en trädinventering för att
identifiera skyddsvärda träd.
●● att den mark som ägs av
kommunen ska odlas ekologiskt.
●● att en naturvårdsfond införs
med syfte att uppmuntra till lokala naturvårdande initiativ.
●● att kommunen instiftar en
djurvårdsfond med syfte att
stödja skyddande arbete för de
djur som lever vilda i vår stad.
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3.2 Ett miljösmart liv
I vardagen ska de miljösmarta
alternativen vara en självklarhet
för helsingborgaren. Genom att
låta hållbara livsstilsförändringar
ta plats i den offentliga miljön kan
individer inspireras till miljösmarta val i hela sin vardag. Vi
gröna anser att en växtbaserad
kost ska utgöra basen i varje måltid, medan animaliska produkter ska ses som en sidoprodukt;
växtbaserat ska vara norm. Vi vill
ge våra verksamheter chansen att
erbjuda ekologisk, närproducerad, grön mat som gynnar både
klimat och hälsa.
I Helsingborg ska både luft och
vatten vara rent. Förekomst av
miljö- och hälsoskadliga kemikaliers existens ska minimeras i
samhället.
Långsiktiga lösningar måste till
för att den energi som används är
förnybar och gärna egenproducerad. Vi vill att Helsingborg leder
utbyggnaden av elproduktion
från solceller och är positiva till
energilagring och smarta elnät.
Vi vill se en stad med låg energiförbrukning för en ökad kvalitet
för stadens invånare. Helsingborg
bör bredda sin medverkan i inter-

nationella samarbeten. Vi vill att
det byggs vindkraft i Helsingborg.

●● skapa långsiktiga lösningar
för god badvattenkvalitet.

Vi vill

●● att kommunens verksamhet
ska vara fri från miljö- och hälsofarliga kemikalier.

●● att en växtbaserad kost ska
utgöra basen i en större del av
måltiderna som serveras inom
staden.
●● att vid upphandling stimulera så att både ekologiskt och
närproducerat får förtur.
●● initiera och stödja nätverk
med och för aktörer som vill
göra det enklare att leva miljövänligt.
●● vidta åtgärder för att minska
utsläpp av läkemedelsrester.

●● göra helsingborgarna delaktiga i energiomställningen
genom satsning på småskalig
energi, energilagring och smarta
elnät.
●● att Helsingborg leder utvecklingen ett samhälle med 100 procent fossilfri energianvändning.
●● låta åtgärder för klimat och
miljö väga tyngre än kulturhistoriska aspekter vid målkonflikter.
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4. Ekonomin
Ekonomin ska utvecklas
inom ekologins ramar och
balanseras mot sociala och
kulturella värden. När det
ekonomiska systemet krockar med det ekologiska
systemet är det ekonomin
som måste anpassas. Gröna
principer är självklara: Det
som är bra för människor och
miljö ska vara billigt, det som
är dåligt ska vara dyrt och det
som är alltför skadligt ska
inte tillåtas.
Klimatförändringarna och miljöproblemen gör att vi snarast måste
ställa om vår ekonomi och minska
uttaget av ändliga resurser, återvinna mer samt minska avfallet.
Idag använder den linjära ekonomin jungfruliga material och
resurser som sedan blir avfall och
inte återanvänds. Vi vill därför att
en cirkulär ekonomi ska främjas.
Med den cirkulära ekonomin
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delar vi på varorna, produkter
återanvänds och återvinns istället
för att kastas. På det sättet skapas en hållbar ekonomi som inte
tömmer jordens resurser.
Det är politikens ansvar att forma
marknadens förutsättningar så
att resurser används i överensstämmelse med villkoren för ett
hållbart samhälle. Den ekonomiska utvecklingen i Helsingborg
ska bidra till social och ekologisk
hållbarhet med hänsyn till såväl
djurens välbefinnande som kommande generationer.

Det som är bra
för människor och
miljö ska vara billigt,
det som är dåligt ska
vara dyrt

4.1 Det hållbara
näringslivet
Helsingborg har en lång historia
av entreprenörskap och företagande. Här finns både mindre och
större företag som vill utvecklas.
Drivkraften bakom ett grönt och
hållbart entreprenörskap är att
långsiktigt kunna försörja sig genom att skapa hållbara samhällsnyttor. Entreprenörskap är för
många helsingborgare en livsstil
och ett sätt att förverkliga sig själv
eller en dröm. Vi ser också att det
framförallt är i småföretagen som
de flesta nya jobben växer fram.

Vi ska bejaka det faktum att högskolan och gymnasieskolan får en
allt starkare nyckelroll i stadens
utveckling av entreprenörskap.
Näringslivets vilja att bidra till en
hållbar utveckling och en omställning till en grön ekonomi ökar
stadigt. Deras ambition fångar vi
upp genom att etablera testbäddar för ny teknik, inkubatorer för
startups eller stödfunktioner för
socialt entreprenörskap.
Besöksnäringen i Helsingborg har
en stor potential. Levande, inbjudande och attraktiva miljöer är
avgörande för stadens och lands27

bygdens attraktivitet. En välmående kulturstad driver också fram
ett kreativt och ansvarstagande
näringsliv. När eko- och kulturturismen utvecklas ökar livskvaliteten även för helsingborgarna.
Vi ser en särskild potential i att
utveckla turism och rekreation
kopplat till vatten.

När ekoturismen
och kulturturismen
utvecklas, ökar
livskvaliten även för
helsingborgarna
Socialt entreprenörskap ska
särskilt lyftas fram i Helsingborg.
Det är ett sätt att ta oss an sociala
utmaningar, tillgodose
samhälleliga behov och samtidigt
skapa sysselsättning.
Inom det cirkulära synsättet ryms
industriell symbios, vilket syftar
till långsiktiga samarbeten mellan lokala och regionala aktörer.
Lokal produktion av biogas från
matavfall och att spillvärme från
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industrin används som fjärrvärme
är goda exempel. Målet är optimerade resursflöden med minskad miljö- och klimatpåverkan.
Industriell symbios har möjlighet
att utvecklas ytterligare.
Genom samhällets digitalisering
skapas nya jobb och nya näringar växer fram som förändrar
förutsättningar för näringslivet.
Om kommunens verksamheter
genomsyras av digitalisering kan
det ge goda förutsättningar för invånare, förenings- och näringsliv
att utvecklas. Vi ska även värna
det öppna stadsnätet, öppna data
och fritt wifi i stadsmiljön och
kommunens lokaler.
Vi ser stora möjligheter i att
främja utvecklingen av delningsekonomin. Genom att dela våra
prylar som verktyg, bostäder och
bilar kan nya företag växa fram
samtidigt som vi minskar vår
miljöpåverkan.
Vid etablering av nya företag eller
utveckling av befintliga behövs
det ofta stabila och långsiktiga
regler. I de fall det är lämpligt ska
Miljöpartiet verka för långsiktiga
och hållbara avtal och överenskommelser för att möta dessa
förutsättningar.

Vi vill
●● att ekonomin ska anpassas
till jordens begränsade resurser.
●● att staden tillsammans med
andra aktörer fortsätter utveckling av industriell symbios.
●● utöka möjligheten till
återvinning, särskilt textilier.
●● skapa goda förutsättningar
för att utveckla nya idéer och företag inom digitalisering genom
att ha en öppen infrastruktur
med tillgängliga data.
●● att kommunen ska stimulera
och verka för spridning av lösningar för att stimulera en ökad
framväxt av delningsekonomi.

●● att kommunen stimulerar
utvecklingen av sociala företag
och kooperativ.
●● underlätta för folk med
begränsat ekonomiskt kapital att
utveckla sina företagsidéer.
●● utveckla samarbetet med
olika lokala aktörer och nätverk
när det gäller nyföretagande och
ungt entreprenörskap.
●● stimulera människor till att
starta upp olika former av grönt
företagande.
●● utveckla Helsingborgs besöksnäring med ekoturism, kultur
och naturupplevelser i fokus.
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4.2 Stadens ekonomi
Helsingborgs stad är en organisation som varje år omsätter mångmiljardbelopp. Medlen tillhör
helsingborgarna och ska hanteras
för deras bästa och utifrån ett
hållbarhetsperspektiv. I stadens
organisation vill vi fortsätta med
balanserad styrning. För oss
betyder det att ekonomin utvecklas inom ekologins ramar och de
balanseras mot sociala och kulturella värden. Det är nödvändigt
att fler värden än de ekonomiska
ska prioriteras i den dagliga verksamheten.
Miljöpartiets utgångspunkt är en
skattenivå som garanterar kvalitet
i välfärden och en grön omställning. Våra gemensamma medel
ska inte gå till miljöskadliga
investeringar.
Kostnader som drabbar miljön
eller annan part ska inkluderas i
priset genom avgifter eller andra
instrument. Varor och tjänsters
klimat- och miljöpåverkan ska
synas i priset när kommunen beslutar om sina taxor och avgifter.
I en långsiktigt hållbar ekonomi
är det viktigt att hålla en budget i
balans. Stadens ekonomi ska över
tid klara ett överskottsmål. Ett
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överskottsmål skapar ett bättre
ekonomiskt utrymme för investeringar för en grön omställning
och i skolor och äldreboenden.
Helsingborg stad ska ha god kreditvärdighet.
Stadens finansiella placeringar
ska göras med ett stort etiskt
hänsynstagande. Placeringar i
företag som till exempel tillverkar
vapen, tobak eller handlar med
fossila bränslen ska i möjligaste
mån undvikas. I de fall vi ändå
är delaktiga ska vi verka för att
det etiska hänsynstagandet ökar.
Vi vill att kommunen har en mer
restriktiv policy till att skatteintäkter används till konsumtion av
alkohol.
Klimatskadliga investeringar som
ökar flyg-, bil- och lastbilstrafik
ska väljas bort till förmån för
hållbara transporter. Därför ska
det undvikas att offentliga medel
används för att subventionera
exempelvis bilparkeringar och
flygplatser.
Helsingborg ska ha höga miljöoch hållbarhetskrav vid inköp
och upphandling av varor och
tjänster samt vid avtal i samband
med marköverlåtelse. Det är en
av de mest effektiva åtgärderna

för att skapa en hållbar utveckling. De krav som ställs ska följas
upp och vi vill att politiken har en
mer aktiv roll vid styrningen av
upphandling av varor och tjänster
samt vid avtal om marköverlåtelser.
Helsingborgs stad kan som stor
inköpare av varor och tjänster
främja de mindre företagens
möjligheter att kunna delta i
upphandlingar genom att anpassa
och arbeta aktivt för detta. Det är
också viktigt att staden blir bättre
på bemötande så att det är enkelt
för företag och entreprenörer att
komma i kontakt med
kommunen.

Klimatskadliga
investeringar som
ökar flyg-, bil- och
lastbilstrafik ska
väljas bort till förmån
för hållbara
transporter.

Vi vill
●● ha en målsättning om en god
kreditvärdighet.
●● använda balanserad styrning
som verktyg men är öppna för
att pröva andra metoder.
●● där det är möjligt i kommunen, använda differentierade
kostnader utifrån miljöpåverkan: ju högre miljöpåverkan
desto högre kostnad.
●● att den kommunala budgeten
över tid har ett överskott.
●● att finansiella placeringar ska
göras med stort etiskt hänsynstagande.
●● att kommunen blir mer restriktiva till att skattemedel går
till inköp av alkohol.
●● underlätta så att fler mindre
företag deltar i upphandlingar.
●● använda offentlig upphandling som ett verktyg för att stärka hållbarheten i det vi använder
och konsumerar.
●● att ett livscykelperspektiv
ska ingå i bedömningsunderlaget när staden köper varor och
tjänster.
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4.3 Medarbetare
Stadens främsta resurs är
medarbetarna. Helsingborg ska
vara att en attraktiv arbetsgivare
som ser varje medarbetares personliga förmåga och kompetens.
Vi ska ha ett kontinuerligt fokus
på arbetsmiljö och kompetensutveckling. I dagens samhälle lider
allt fler av stress och utbrändhet.
Kommunen måste i sin roll som
arbetsgivare agera kraftfullt för
att förbättra den psykosociala
arbetsmiljön. Kommunen behöver som arbetsgivare finna fler
vägar för att bidra till ett mer
flexibelt och hållbart arbetsliv.
Stadens arbete med 80-90-100
har varit ett gott exempel som
behöver utvecklas.
Ett gott ledarskap är en nyckel för
en bra och diskrimineringsfri arbetsmiljö. Därför ska kommunens
ledarrekrytering vara kvalitetssäkrad; befintliga ledare ska ges
de förutsättningar och
fortbildningar som krävs.
Det innebär att misstanke om
särbehandling inte ska ges
anledning att uppkomma hos
arbetssökande eller medarbetare.
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Kompetenser som flerspråkighet
och kulturell kompetens ska tas
tillvara, utvecklas och räknas som
merit vid anställning. Staden ska
agera som föredöme när det gäller
att anställa personer med funktionsvariation.
Alla ska kunna försörja sig på
sitt arbete och uppnå en balans
mellan arbetsliv och privatliv.
Jämställdhetsarbete gällande
osakliga löneskillnader, arbetsförhållanden och anställningsvillkor
är nödvändigt för att utjämna
skillnader på arbetsplatsen. Så
länge skillnader finns, kommer
Miljöpartiet att verka för jämlika
och jämställda arbetsplatser.

Alla ska
kunna försörja sig
på sitt arbete och
uppnå en balans
mellan arbetsliv och
privatliv.

Så länge skillnader finns kommer Miljöpartiet att
verka för jämlika och jämställda arbetsplatser.
Vi vill:
●● att Helsingborg ska vara
staden där mångkultur och
flerspråkighet ses som en resurs.
●● verka för jämlika och jämställda arbetsplatser avseende
lön och karriärmöjlighet.
●● att staden ska agera som
föredöme när det gäller att
anställa personer med
funktionsvariationer.
●● att staden i sin roll som
arbetsgivare agerar kraftfullt för
att förbättra den psykosociala
arbetsmiljön.
●● möjliggöra mer och fler
flexibla arbetsformer med
utgångspunkt i en balans mellan
arbete och fritid.
●● se satsningar på ett
utvecklande ledarskap som
engagerar och tar tillvara
medarbetarnas engagemang,
idéer och kunskaper.
●● att tjänster inom staden
annonseras som heltid med
möjlighet till deltid.

4.4 Sysselsättning och
egen försörjning
En viktig faktor för människors
välbefinnande är att ha ett arbete
att gå till. Det ger tillgång till
umgänge i form av kollegor,
vardagliga rutiner som gör oss
till en del av samhället med en
egen försörjning. Människor får
en framtidstro av att vara med
och bidra till vårt gemensamma
samhälle.
Kommunen har en lokalkännedom vilken de statliga myndigheterna inte har. Vi vill därför att
kommunen tar över ansvarsområden från staten när det gäller
sysselsättningsfrågor och uppdrag
att få fler helsingborgare i arbete.
Vi ser en ökad samverkan mellan
myndigheter och ökad närvaro i
bostadsområden där arbetslösheten är särskilt hög som viktigt för
att få fler i arbete.
Miljöpartiet anser att staden kan
spela en viktig roll genom att
erbjuda arbetslivserfarenhet till
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de som står längst från arbetsmarknaden genom att ge möjlighet till praktik för personer med
försörjningsstöd under arbetsmässiga förhållanden. Vi ser
positivt på att en mångfald av
aktörer medverkar i detta arbete.
Helsingborgs stad bör ställa
tydligare krav på social hänsyn
vid upphandlingar. Fler upphandlingar bör innehålla krav på att
leverantören bidrar till jobb eller
praktikplats för de som står långt
ifrån arbetsmarknaden.

Att ha ett arbete spelar en central
roll i etableringen oavsett om det
gäller ungdomar eller nya svenskar. Genom att ingå i ett socialt
sammanhang ges de möjlighet att
träna det nya språket under
arbetsdagen, vilket ger en chans
att snabbare etablera sig i samhället. Språkutbildningen behöver
ökad anpassning till yrken och
andra utbildningar för ökad möjlighet till integrering i samhället.
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Vi vill
●● öka samarbetet med näringsliv och civilsamhälle för de grupper som står långt från arbetsmarknaden.
●● att upphandlingar innehåller
sociala åtaganden, som krav på
leverantörer att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
●● att kommunen erbjuder
praktikplatser till personer med
försörjningsstöd.
●● att SFI ska vara mer flexibelt,
yrkesinriktat och anpassat till
olika utbildningar.

Miljöpartiet
anser att staden kan
spela en viktig roll
genom att erbjuda
arbetslivserfarenhet
till de som står
längst från
arbetsmarknaden.

5. Välfärden
Miljöpartiet vill se ett öppet
och välkomnande samhälle
där välfärden bygger på jämlikhet och jämställdhet. Att
ta tillvara det friska och bibehålla människans funktioner
och färdigheter är grunden
för oss i Miljöpartiet. En
hållbar och långsiktig socialtjänst innebär uppsökande
och förebyggande insatser.
Vi ser idag tecken på att dagens
ungdomar mår sämre och har
behov av ökade insatser för att
komma vidare i livet. Andelen
äldre kommer under de närmaste
åren att öka, vi lever längre, fler
kommer att bo hemma och de
som blir äldre framöver kommer
att ställa andra krav än tidigare.
Vi behöver ökade satsningar på
förebyggande arbete, finna nya
metoder i vår verksamhet
och se till att välkomna
nya boendeformer.

5.1 En trygg boendemiljö
Ett tryggt boende är en av grundpelarna till ett tryggt liv. Vi vill att
helsingborgarna ska vara stolta
över sin boendemiljö och involverade i dess utveckling. Genom
att gynna en mångfald av boendeformer och ge förutsättningar
för service och mötesplatser i
närområden skapas levande
stadsdelar. Det innebär också att
vi får stadsdelar och byar med en
mångfald av människor med plats
för alla generationer.
Det ska byggas bostäder för alla,
oavsett socioekonomisk förutsättning eller funktionsvariation. Vi
vill se en bostadspolitik som motverkar segregation och främjar
lika rättigheter. När nya bostäder
byggs ska det skapas områden där
alla får plats. Olika generationer,
studenter, familjekonstellationer
och ekonomiska förutsättningar
ska integreras i områden.
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Vi ser positivt på nya boendeformer, som exempelvis
gemenskapsboenden.
Bostadslöshet är ett mångfacetterat problem som inte får en
varaktig lösning genom a
kutboenden eller härbärgen. En
princip i Helsingborgs stad är
att personer i bostadslöshet först
erbjuds en bostad och därefter
erbjuds insatser för att tackla
social problematik. Det är en modell som Miljöpartiet stöder och
vill att den utvecklas.
Nybyggnation och renovering ska
ske med höga miljö- och energikrav. Detta är avgörande för att
vi ska få ett hållbart ekologiskt
fotavtryck.
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Vi vill
●● utveckla invånardialoger för
att ge invånarna möjlighet till
större inflytande över sitt närområde.
●● se stadsdelar med en mångfald av människor, upplåtelseformer, självförsörjande service
och med multifunktionella ytor.
●● att livscykelperspektivet ska
ingå i bedömningsunderlaget vid
nybyggnation och renoveringar.
●● ha en hög nivå av nybyggnation och prioritera hyresrätter
och flerbostadshus.
●● stärka konkurrensen på
byggmarknaden genom att
skapa bättre förutsättningar för
små och medelstora byggföretag
samt en mångfald av byggherrar.

●● se fler åtgärder som motverkar hemlöshet, som fler bostäder
till ”Bostad först”.
●● att kommunen tar stort
ansvar för att möta behovet av
bostäder för studenter.

5.2 Hälso- och sjukvård
En vård med individen i fokus är
en förutsättning för en kvalitativ
verksamhet. I samverkan med regionen säkrar vi övergången efter
sjukhusvistelse för en trygg säker
hemgång för den enskilde invånaren. Vi arbetar för en patientsäker sjukvård enligt beprövade
metoder till äldre med flera svåra
sjukdomar. Den som har det svårt
ska kunna få en god vård, omsorg
och rehabilitering i hemmet, på
våra vårdboenden eller på ett
mellanboende.
Att främja hälsa och förebygga
sjukdom är en av samhällets viktigaste funktioner. Vi behöver tala
om hälsa ur ett friskhetsperspektiv med en positiv ansats. Idag varierar medellivslängden uppemot
fem år beroende på var i staden
man bor och för att skapa likvärdiga uppväxt- och levnadsvillkor
behövs ett långsiktigt arbete.

Den psykiska ohälsan
i samhället ökar.
Hjälpen ska vara
lättillgänglig när den
behövs
Den psykiska ohälsan i samhället
ökar. Hjälpen ska vara lättillgänglig när den behövs och tillgång
till digitala kanaler kan vara ett
stöd. Vi ser positivt på samverkan
mellan kommunen, föreningar,
ideella organisationer och hälsooch sjukvården för att skapa ett
fungerande skyddsnät.
Kognitiva funktionsvariationer
som demens orsakar svårigheter både för den drabbade och
för dennes närstående. Mycket i
vardagen kretsar kring att försöka leva ett kvalitativt liv trots sin
sjukdom. Idag finns vårdprogram
för demens med rekommendationer och anpassade demensavdelningar för dem med demens.
Därför vill vi stärka kommunens
arbete för personer med
demenssjukdom.
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Vi vill
●● att fler avdelningar på befintliga särskilda boende inrättas för
personer med demenssjukdom.
●● att samtliga yrkeskategorier
på demensavdelningarna har
utbildning i demensvård.
●● att hälsoinformation om mat,
rörelse och livsstil ska vara naturligt inslag inom den kommunala hälso- och sjukvården.
●● att samverkan mellan olika
vårdgivare inom kommunal och
regional regi ska öka.
●● att äldre med behov av rehabilitering ska ges möjlighet att få
detta i hemmet.
●● att personal på vårdboende
och inom hemvård utbildas i
palliativ vård.

5.3 Äldreomsorg
Det ska vara möjligt att leva ett
fysiskt aktivt och mentalt stimulerande liv oavsett ålder, psykisk
eller fysisk variation. Fler borde
få möjlighet att kunna ha en aktiv
och social vardag. En viktig del av
detta är träffpunkterna, som är en
mötesplats för många helsingborgare. Vi ser gärna att dessa mötesplatser kan vara öppna för fler
grupper, exempelvis genom att
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de blir generationsöverskridande.
Besökarnas tidigare kunskaper
och kompetens ska tas tillvara,
exempelvis genom ett hantverkscenter eller andra aktiviteter i
samverkan med föreningslivet.
På dessa mötesplatser ska den
enskilde känna sig värdefull och
meningsfull.
Anhöriga gör en stor insats inom
individ- och äldreomsorgen och
riskerar att själva drabbas av
ohälsa. En utvecklad dialog med
anhöriga är en vinst för den enskilde och ett stöd för de anhöriga. Vi ser positivt på en utveckling
av det digitala stödet för både
den enskilde, medarbetare och
dess anhöriga. Välfärdsteknikens
införande inom äldreomsorgen
kan möjliggöra en högre grad av
självständighet för den äldre.
Att förebygga undernäring är en
grundläggande uppgift inom äldreomsorgen. Detta säkerställer vi
genom att kunskapen om kost och
nutrition finns hos personalen.
Maten på boendena ska vara god,
näringsriktig, ekologisk och gärna
närproducerad. Den som bor på
ett vårdboende ska kunna leva ett
gott liv med måltidssituationer
som förgyller dagen och ger social
gemenskap.

Sociala kontakter, utevistelser,
kultur- och naturupplevelser såsom terapeutiska trädgårdar och
djur är ofta positivt inom vård
och omsorg då de stimulerar våra
sinnen. Vi ser gärna en utveckling
av detta arbete.
För oss är kvalitet viktigare än
utförare. Vi ser positivt på en
mångfald av utförare och välkomnar utvecklingen av fler alternativa driftsformer, med individen
i fokus, men en större del ska
drivas i kommunal regi. Detta
kräver att kommunen har god
insyn och bra kvalitetsuppföljning

av all verksamhet. Vi vill främja idéburna aktörer. Volontärer
kan förgylla tillvaron och utgöra
ett viktigt komplement till den
vård och omsorg som kommunen
erbjuder.
Vi ser gärna att det tillkommer
fler olika boendeformer med
möjlighet till social samvaro som
kan stimulera till ett aktivt liv
och minska risken för isolering.
Därför bör vi införa en så kallad
boendetrappa som underlättar för
ensamma äldre att byta bostad.
Idag bor många äldre antingen i
för stora eller svårtillgängliga
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bostäder. Vi vill införa ett flyttstöd till en anpassad boendeform
och ge möjlighet till ökad
social samvaro.

Vi vill
●● att samarbetet med volontärer, skola och ideella organisationer utvecklas.
●● att dagens mötesplatser
utvecklas där kunskaper och erfarenheter tas tillvara.
●● att staden ska ha likvärdiga
systematiska kvalitetsuppföljningar oavsett utförare
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●● verka för en utbildning i
kost- och nutrition för anställda på stadens vårdboenden och
hemtjänstområden.
●● att personaltätheten anpassas efter vårdtagarnas behov.
●● verka för fler boendeformer
för äldre i en boendetrappa;
bland annat genom så kallade
mellanboenden.
●● verka för en utveckling av
dagens anhörigstöd.
●● att den förebyggande verksamheten utvecklas med ett erbjudande till ensamma äldre om
stöd vid bostadsbyte.

5.4 Funktionsvariation
Varje människa ska mötas utifrån
sin egen förmåga. Vi ifrågasätter
normen att alla är skapta utifrån
en särskild mall. Genom att utgå
från en människas funktionsvariation för att beskriva den fysiska,
psykiska eller kognitiva variation
som finns hos människor undviker vi att värdera denna variation
i antingen nedsatt eller fullkomlig, frisk eller sjuk. Funktionsvariationer är något vi alla har inom
något område.
Ett tillgängligt samhälle är en
förutsättning för ett jämlikt
samhälle: miljöer, byggnader och
tjänster ska utformas för alla. För
att personer med funktionsvariation ska kunna ta sig till olika
platser krävs en genomlysning
vid nybyggnation ur ett tillgänglighetsperspektiv. Vi ser digitalisering som en möjlighet för att
underlätta för människor, såväl
i hemmiljön som i det offentliga
rummet. Att ta emot en person
med funktionsvariation ska vara
en vinst för alla parter.
Den som har en funktionsvariation är expert på sig själv och kan

därmed ofta själva tala om sitt
behov men ibland finns det behov
av att en person företräder dem.
Det föreningsliv som finns etablerat i Helsingborg kopplat till
personer med funktionsvariation
och handikapp- och tillgänglighetsrörelsen är viktigt. De stärker
både enskilda individer och lyfter
fram frågor som är viktiga för olika grupper som annars inte kan
tala för sig. Detta ska bejakas av
kommunen.

Vi vill
●● att offentliga ytor vid byggplaner ska genomlysas ur ett
tillgänglighetsperspektiv.
●● att anpassning av stadens
arbetsplatser ökar för att personer med funktionsvariation ska
ges möjlighet till introduktion
på arbetsmarknaden utefter den
enskildes förutsättningar.
●● att föreningar för personer
med funktionsvariation ska ges
möjlighet att utvecklas och möjligheten till utökad samverkan
med kommunen ska undersökas.
●● öka samarbetet med regionen för att stärka den psykiska
hälsan hos unga personer med
funktionsvariation.
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5.5 Social omsorg
Barn och unga ska vara prioriterade i den sociala omsorgen.
Förebyggande insatser i form av
familjecentraler, alkohol- och
drogrådgivning, samverkan
mellan myndigheter och en lättillgänglig socialtjänst ger förutsättningar för en gynnsam social
utveckling för barn och unga.
Digitaliseringen kan bidra till ett
flexiblare bemötande av de som
är i behov av stöd och kan avdramatisera mötet mellan individer,
familjer och den sociala omsorgen. Socialtjänsten ligger i framkant med att nyttja digitaliseringens möjligheter och vi tycker att
kommunen fortsatt ska verka för
det. Det ska vara lätt för den som
behöver söka hjälp att veta vart
man ska vända sig.
Våld i nära relationer inkluderar
alla typer av våld mellan närstående. Barn drabbas mycket svårt
av att bevittna våld eller drabbas
av våldet mot sin egen person.
Kompetensen kring hedersrelaterat våld behöver höjas och spridas. Tillgängligheten och kompetensen att möta människor som
utsätts för våld i nära relationer
måste vara hög. Kunskapen om
42

Våld i
nära relationer ska
behandlas på
ett snabbt, samordnat
och konsekvent
sätt.
hbtq+personers behov av stöd när
de utsatts för våld måste uppmärksammas. Våld i nära relationer ska behandlas på ett snabbt,
samordnat och konsekvent sätt.
Allt för många i Helsingborg
hamnar i drog- och alkoholmissbruk. Missbruket kan bidra till
otrygghet och kriminalitet, vilket
drabbar många, inte bara den
som har ett missbruksproblem.
Kommunen behöver fortsatt jobba aktivt med denna fråga.
Region Skånes folkhälsoenkät
och kartläggningar visar att den
upplevda psykiska ohälsan bland
unga ökat. Ett samarbete mellan
kommunen och Region Skåne
tillgodoser på olika sätt behovet
av samtalsstöd och en professio-

nell bedömning på ett lättillgängligt sätt för invånarna. Vi behöver
stärka detta arbete.
Avgörande för att vi ska kunna
ta hand om barn och vuxna på
ett professionellt sätt är samverkan med regionen som bland
annat ansvarar för och barn- och
ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningen och vuxenpsykiatrin. Samverkan med skolan och
elevhälsan är av yttersta vikt och
behöver utvecklas.
Samverkan med brukare är en
viktig faktor för att öka den sociala hållbarheten genom att brukarna blir delaktiga i utvecklingen av
den sociala välfärden.
För försörjningsstödet finns det
en riksnorm. Vi vill gärna att
kommunen ser över tolkningen av
skäliga kostnader utanför
riksnormen för att stärka
helsingborgarnas egenmakt.

Digitaliseringen kan
bidra till ett
flexiblare bemötande
av de som är i behov
av stöd.

Vi vill
●● verka för att samverkan
mellan den regionala sjukvården
och socialtjänsten utvecklas.
●● verka för att utveckla förebyggande och frivilliga sociala
insatser.
●● att informationen till allmänheten om lagstiftning och rättigheter om våld i nära relationer
ska vara lättillgänglig.
●● verka för att staden i egen
regi ska ha tillgång till olika former av boenden både för ungdomar och vuxna.
●● verka för att kompetensen
ökas och att stödinsatser för
HBTQ-personer förstärks
●● verka för att hedersrelaterat
våld och förtryck upphör.
●● att kommunen tar en ledande roll i samverkan med föreningar och andra aktörer inom
det sociala området.
●● fortsätta utveckla familjecentralerna.
●● göra en översyn av vad som
kan ingå i försörjningsstödet.
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6. Stadsplaneringen
I Helsingborg ska människa,
djur och natur få ta plats.
Det ställer krav på stadsplaneringen. De gemensamma
utrymmena ska vara många,
öppna och tillgängliga. Områden utan buller måste
finnas i både stad, byar och
på landsbygd. Vilken stad vi
bygger ska utformas tillsammans med helsingborgarna.
Det ska i Helsingborg främst
byggas på redan hårdgjorda ytor.
Åkermark ska fredas i så stor
utsträckning som möjligt.
Utvecklingen av staden ska ske
genom förtätning och utveckling
av de stationsnära orterna. Nya
områden ska utvecklas i samspel
med kollektivtrafik och ökad digitalisering. Samhällsplaneringen
både i stad och på landsbygd måste ske ur ett klimat- och miljöanpassat perspektiv.
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6.1 Levande byar och
landsbygd
Det ska vara attraktivt att bo i
Helsingborgs byar och på landsbygden. Invånarna ska i hög
grad vara med och utveckla sitt
område, samtidigt som de ska
ges förutsättningar till en hållbar
sysselsättning. Det ska finnas
naturliga mötesplatser i byarna,
där föreningslivet har möjlighet
att utveckla sitt arbete.
Den lokala jordbruksnäringen
behöver stärkas för ökad konkurrens- och produktionskraft. Vi vill
se en förnyad klassificering för
åkermarken i Helsingborg och en
plan för hur värdefull åkermark
ska bevaras.
För att skapa en attraktiv landsbygd ska kollektivtrafik och bilpooler finnas tillgängligt. Det ska
även vara enkelt att använda cykel
för att transportera sig mellan
byar, landsbygd och city. Kreativitet och idéer hos byarnas och

Utvecklingen av staden
ska ske genom förtätning
och utveckling av de
stationsnära orterna.
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landsbygdens invånare ska tas till
vara genom att visioner arbetas
fram gemensamt och att en fond
inrättas för att idéer ska kunna få
ekonomisk bäring.

Vi vill
●● öka samverkan med övriga
nordvästskånska kommuner för
ökad attraktivitet på landsbygden.
●● skapa goda förutsättningar
för ett aktivt föreningsliv
i byarna.
●● ta fram en bevarandeplan för
åkermark i Helsingborg.
●● skapa goda förutsättningar
för lokal matproduktion, ekoturism och natur- och kulturmiljövård i syfte att främja en levande
landsbygd.
●● ta fram visioner för utveckling med de boende i byarna och
omkringliggande landsbygd.
●● införa en landsbygdsutvecklare hos kommunen.
●● att det inrättas en fond för
landsbygdsutveckling.
●● verka för att boende i byarna
får tillgång till bilpool.

●● undersöka möjligheten och
nyttan med att bygga en ekoby.
●● värna om befintliga tysta och
bullerfria miljöer på landsbygden.

6.2 En trevligare stad
Stadsrummet i Helsingborg ska
ge plats för människor. Där ska
finnas rum för kreativa möten,
möjligheter till paus och utrymme
för spontanitet. Det ska vara enkelt och säkert att transportera sig
via gång och cykel i staden. Därför
måste bilarnas utrymme minskas.
P-normen vid nybyggnation i
stadens centrala delar ska minskas. Ingen ska tvingas bygga eller
betala för parkeringsplatser för
bilar. Istället ska parkeringsplatser för cyklar prioriteras. Bilarnas
hastighet i centrum ska sänkas
och under sommaren vill vi se att
utpekade gator blir bilfria för att
öka helsingborgarnas utrymme.

Vi vill
●● att Helsingborg inte upplåter
mark för cirkusar som har vilda
djur i sin föreställning.
●● att Stortorget och Hamntorget blir parkeringsfritt.
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●● skapa varierande och spännande mötesplatser i stadsrummet.
●● införa gångfartsområden i
hela stadskärnan.
●● minska parkeringsnormen
och minska kravet på parkeringsplatser för bilar till förmån
för cyklar.
●● att enskilda stadsgator blir
bilfria under sommaren, så kal�lade sommargågator.
●● värna om och utveckla
stadens lekplatser till kreativa
miljöer.
●● att erfarenheterna från PixlaPiren tas tillvara i fortsatt utveckling av Hplus-området.
●● uppmuntra till att Helsingborg agerar som testbädd för
såväl tekniska som sociala innovationer och på så sätt främjar
hållbar samhällsplanering.

●● fortsätta jobba för mer energieffektiva anläggningar vilka
ger minsta möjliga miljöpåverkan.

6.3 Hållbar rörlighet
Både människor och varor som
befinner sig i Helsingborg ska
transporteras miljövänligt. Gång,
cykel och kollektivtrafik ska prioriteras. Bilen är viktig utanför
stadens centrala delar. Digitaliseringen och internet medför
att många resor kan ersättas av
digitala möten eller planeras
effektivare.
Helsingborg ska utvecklas som
cykelstad. För att nå det målet
behöver det bli enklare att cykla
och cykelpendla. Till 2035 vill vi
att fler persontransporter ska göras med cykel än med bil. Genom
att förändra miljön vi människor
lever i kan vi förändra beteendet.

Stadsrummet ska ge plats för människor.
Där ska finnas rum för kreativa möten, möjligheter
till paus och utrymme för spontanitet.
Därför måste bilarnas utrymme minskas.
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Det gör vi bland annat genom att
kommunen prioriterar cykeln före
bilen i och genom att bygga fler
cykelbanor inom och mellan våra
tätorter. Kommunen behöver i
högre grad motverka cykelstölder genom bättre och mer säkra
cykelparkeringar.
För att öka attraktiviteten för kollektivtrafiken måste den vara lätt
tillgänglig och effektiv. Kollektivtrafiken måste kunna hantera ett
större antal resande. När HelsingborgsExpressen står klar vill vi
att fler stadsbusslinjer utvecklas
med samma koncept. Helsingborg
ska fortsätta att förbereda för
spårbunden kollektivtrafik inom
staden. Helsingborgare ska enkelt
kunna ta sig till och från andra
delar av landet med tåg. Därför
vill vi fortsätta verka för utökade direkttåg till Stockholm även
nattetid och att järnvägsnätet
utökas med fler dubbelspår för att
få plats med fler tåg och få bättre
punktlighet. Genom att verka för
höghastighetståg i Norden kan
vi ersätta många flygresor. Vi vill
även verka för en fast förbindelse
mellan Helsingborg och Helsingör för hållbara transportmedel.
Vi ser det som intressant att
undersöka möjligheten till vattenburen kollektivtrafik längs hela el48

ler delar av kusten för att avlasta
motorväg och tågtrafiken.
För många är bilen nödvändig för
arbetet eller sin vardag, särskilt
på landsbygden. Det behöver skapas bättre alternativ så att färre
är beroende av att använda eller
att äga en bil, där ser vi bilpooler
som en viktig del. Vi ska också
bejaka utvecklingen av självkörande fordon. Fotgängare, cyklister, kollektivtrafik eller nya skolor
och bostäder ska ges företräde
framför biltrafiken och parkeringar. Med fler som cyklar och åker
kollektivt minskar även behovet
av parkeringsytor. De parkeringar
som idag finns kan minska om vi
använder dem smartare.
Både i stad och på landsbygd
ska det vara enkelt att odla sin
egen mat. Närproducerad mat är

järnvägsnätet
utökas med fler
dubbelspår för att få
plats med fler tåg
och få bättre
punktlighet.

klimatsmart och ökar intresset
för den egna hälsan och kosten.
För att förenkla administration av
närproducerade varor från lokala
odlare till kommunens verksamheter vill vi se att varutransporter
samordnas till och från ett centrallager, varifrån verksamheterna kan beställa de varor de önskar. På så vis underlättas arbetet
för de lokala matproducenterna,
samtidigt som miljöbelastningen
minskar med en samlad transport.

Vi vill
●● att Helsingborg ska utvecklas som cykelstad där framkomlighet och säkerhet för cyklister
prioriteras

●● verka för utbyggd järnväg på
Västkustbanan och Skånebanan
för ökad robusthet och kapacitet.
●● verka för utökade direkttåg
mellan Helsingborg-Stockholm,
även i form av nattåg.
●● ha en förbindelse mellan
Helsingborg och Helsingör för
hållbara transportmedel.
●● fortsätta planera och
förbereda spårvägsutbyggnad.
●● minska behovet av bil genom
att bland annat skapa tillgång till
bilpooler och gynna samåkning.
●● satsa på utveckling av förnyelsebara drivmedel.
●● ta höjd i planeringen för
självkörande fordon.

●● att fler persontransporter under fem kilometer ska göras med
cykel än med bil senast år 2035

●● att kommunägda parkeringsplatser förses med laddstolpar
för elbilar.

●● införa ett lånesystem för cyklar och elcyklar.

●● att ekonomiska medel som
är avsatta för ett garage inne i
landborgen ska investeras i att
underlätta resor till och från
centrum med kollektivtrafik och
cykel.
●● minska antalet transporter genom att samordna varutransporter inom kommunens
verksamheter.

●● förebygga cykelstölder genom mer säkra och övervakade
cykelparkeringar.
●● att Helsingborgs Hamn ska
skapa förutsättningar för hållbara transporter vidare ut i Sverige
och undersöka möjligheten för
vattenburen mobilitet.
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7. Helsingborg
i vår omvärld
Vi vill att Helsingborg ska
vara ett föredöme och en
aktiv aktör som främjar
framväxten av ett hållbart,
pulserande och öppet Skandinavien. Vi i den gröna rörelsen utgår från det globala,
solidariska och långsiktiga
perspektivet när vi formar
vår politik. Grön politik bygger på klimaträttvisa, hållbar
utveckling, solidaritet och
respekt för mänskliga
rättigheter och skapar en
värld i balans.
Naturen ignorerar nationsoch kommungränser. Världens
ekonomi går samma väg. När vi
skapar långsiktiga förändringar
för en global grön omställning så
är samverkan med vår omvärld
nyckeln till framgång.
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Helsingborg är den största
kommunen i Familjen Helsingborg och dess närområde med
norra Själland. En region där flera
städer bidrar till attraktionskraften är ett bra ideal för samhällsutveckling och ska genomsyra arbetet inom Greater Copenhagen Skåne Committee. Vi ska
driva på för att Skandinaviens
potential tas tillvara. Gemensamma skandinaviska satsningar på
infrastruktur är en förutsättning
vilket kräver politiska insatser
och formaliserade samarbeten
på flera nivåer.
Gränspendlingen ska fungera
smidigt, inte minst när det gäller
arbetsmarknaden. Vårt krav är att
verka för att Danmarks och Sveriges socialförsäkringssystem samordnas bättre så att människor
inte ska falla mellan stolarna.
Aktiv kommunal omvärldspolitik
ska utgå ifrån att nordvästra Skånes transportinfrastruktur

anpassas till ett framtida samhälle där befolkningen ökar och
prislappen för transporter speglar
den verkliga miljökostnaden.
Människor och kulturer utvecklas snabbt idag. Nationsgränser
får allt mindre betydelse. Gemensamma värdegrunder som
formuleras inom internationella
samfund som EU och FN får allt
större genomslag och betydelse.
Vi är positiva till att Helsingborg
deltar i det globala arbetet för utveckling och kunskapsutbyte som
deltagande i initiativ som
Fairtrade city, Sida-projekt och
ger plats för fristadsförfattare.
Vi vill utvärdera Helsingborgs
vänortsamarbeten.

Vi ska utveckla egna former för
kulturellt utbyte, då vi ser kulturen som den kraft i ett hållbart
samhälle som utvecklar deltagande, kreativitet och livskvalitet. Vi
vill stärka alla människors identitet utifrån synsättet att alla har
lika värde.
I förhållande till omvärlden ska vi
i Helsingborg minska vårt ekologiska fotavtryck genom att bland
annat tillämpa principen om närproduktion och inspirera andra
städer i världen att göra detsamma. Oavsett var vi bor och lever är
det möjligt att göra skillnad.
Vi är en del av den gröna rörelsen
och verkar i global solidaritet.
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Har du frågor om GRÖN politik?
Kontakta oss och bli aktiv.
Instagram:
Facebook:
Internet:
E-post:

@mphelsingborg
/mphelsingborg
mp.se/helsingborg
helsingborg@mp.se

BLI MEDLEM

Du kan göra det på vår hemsida eller via sms.
1. Skriv ”mpmedlem” följt av ditt
personnummer och din e-post.
2. Skicka till 72980 (kostar 100 kr första
året plus din vanliga kostnad för sms).
Är du nyfiken eller har frågor tar vi gärna en fika.
Skriv till oss på Facebook, Instagram eller e-post.

HELSINGBORG

