Nya jobb

NU. Klimatet kan inte vänta.
Vi gröna vill skapa ett hållbart samhälle
där vi inte bränner ut vare sig planet eller
människor. Ett samhälle med hög
livskvalitet där vi ger alla barn
en ärlig chans i skolan.

Klimat och miljö

Skola och utbildning

Vi gör det enklare att leva
miljövänligt med bättre kollektivtrafik och mer cykelinvesteringar.
Fler tak med solceller. Fler laddstolpar för elbilar. Andelen vegetarisk,
ekologisk och närodlad mat ska
öka. Miljöfarlig plast ska bort.
Vi ska skydda Öresund och
skapa fler naturreservat.

Vi vill öka jämlikheten mellan stadens skolor och förskolor genom
att tilldela elever med störst
behov mer av resurserna. Stärk
läraryrkets status och öka and
elen personal per elev. Vi tar barn
och ungas hälsa på allvar och verkar för ökad fysisk aktivitet och
utökad elevhälsa. Kulturskolan ska
utvecklas.

Psykisk hälsa

Jämställdhet

Stress, utmattning och utbrändhet kännetecknar tyvärr vår tid. Vi
prioriterar förebyggande folkhälsoarbete med fokus på livskvalitet och
färre sjukskrivningar. Psykisk ohälsa
ska uppmärksammas och förebyggas oavsett om det är i skolan, på
arbetet eller på fritiden.

I Helsingborg ska jämställdhet
vara norm. Lika lön för lika arbete.
Vi ska jämställdhetsgranska kommunens verksamhet. Vi ska arbeta
för att motverka och förebygga
sexuella övergrepp i alla miljöer
som i skolan, hemmet, på arbetsplatsen och krogen. Vi ökar insatserna för utsatta personer.

Prioritera de som står längst från
arbetsmarknaden. Arbetslösa ska
erbjudas utbildningar som matchar lediga jobb, och det behövs fler
yrkesutbildningar och praktikplatser.
Göra det enkelt att starta företag och
underlätta för småföretagens möjligheter att växa.

Vi gör det enklare att
leva miljövänligt
med bättre
kollektivtrafik
och mer
cykelinvesteringar.

Vård och omsorg

Nya helsingborgare

Vi ställer höga krav på bemanning,
kompetens och kvalitet. Fler boenden
och boendeformer samt
inrättande av ett flyttstöd
för äldre. Personer med
särskilda behov ska ges
ökat inflytande över sin
tillvaro. Mer förebyggande
arbete för att motverka
ofrivillig ensamhet och utveckla mötesplatser för alla åldrar.

Vi behöver medmänsklighet. Vi vill
ha en generös flyktingpolitik med en
förbättrad mottagningsprocess där vi tar ansvar. Föreningslivet och kulturen har
en viktig roll i integrationen.
Vi ska ta tillvara nyanländas
kompetens. Sänka trösklarna
för nyföretagare, skapa praktikplatser och enkla jobb.

Boende och livskvalitet
Psykisk ohälsa
ska uppmärksammas
och förebyggas
i skolan,
på arbetet och
på fritiden.

Vi vill skapa tilltalande boendemiljöer med fler grönområden och mindre
trafikbuller. Fler klimatsmarta bostäder med närhet till kollektivtrafik. Insatser krävs för att skapa hem till dem
som inte har något. Främja ett aktivt
föreningsliv samt fler anläggningar för
simning och övrig idrott.

Våra toppkandidater Marcus Friberg och Sofia Kamlund.

Stad och landsbygd

Ett tryggt samhälle

Stadskärnan ska vara vårt vardagsrum där alla känner sig hemma.
Levande kultur, handel och
uteserveringar. En saluhall och fler
lekplatser i city. Staden är beroende
av en levande landsbygd med god
kollektivtrafik och
cykelstråk, service
och mötesplatser för
alla åldrar.

Helsingborg ska vara tryggt för alla.
Den svarta ekonomin och droger
ska bekämpas. Det förebyggande
samarbetet med socialtjänst, polis,
skola och fritidsverksamhet behöver
fördjupas för att förhindra att unga
rekryteras till kriminalitet. Vi ska förebygga och motverka hedersvåld och
förtryck.

