Innehåll
1. Grön ideologi - solidaritet i handling.....................................................2
2. Människan............................................................................................3
2.1 Frihet, integritet och demokrati.....................................................................4-5
2.2 Rättssäkerhet och trygghet...........................................................................6-8
2.3 Lika rättigheter och möjligheter..................................................................9-11
2.4 Barn..........................................................................................................12-13
2.5 Skola........................................................................................................14 -15
2.6 Vuxenutbildning, högre utbildning och forskning......................................16-17
2.7 Kultur.............................................................................................................18
2.8 Fritid och idrott..........................................................................................19-21

3. Miljön..................................................................................................22
3.1 Naturen och den biologiska mångfalden..................................................22-23
3.2 Ett hälsosamt och miljösmart liv.................................................................24-25

4. Ekonomin............................................................................................26
4.1 Det hållbara näringslivet...........................................................................27-29
4.2 Kommunens ekonomi................................................................................30-31
4.3 Medarbetare..................................................................................................32
4.4 Sysselsättning och egen försörjning................................................................33

5. Välfärden............................................................................................34
5.1 En trygg boendemiljö................................................................................34-35
5.2 Folkhälsa..................................................................................................36-37
5.3 Hälso- och sjukvård...................................................................................38-39
5.4 Äldreomsorg.............................................................................................40-41
5.5 Funktionsrätt.............................................................................................42-43
5.6 Social omsorg............................................................................................44-45

6. Stadsplaneringen................................................................................46
6.1 Levande byar och landsbygd....................................................................46-47
6.2 En trygg och levande stad.........................................................................47-48
6.3 Hållbar rörlighet........................................................................................49-50

7. Omvärlden..........................................................................................51

1. Grön ideologi
- solidaritet i handling
Människan är i samberoende med naturen och dess ekologiska system. Vi
gröna söker ständigt långsiktiga lösningar för en värld där alla kan leva
goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer.
Idag har vi ett samhälle som bränner ut både planeten och människor. 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 männniskors 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 en 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
Helsingborg har tagit många beslut som kan leda till ett mer hållbart
samhälle och för att fortsätta på den vägen kan det ibland krävas tuffa
beslut. Vi är beredda att ta de besluten. 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 fri, 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. 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.
I ett allt mer digitalt liv kommer både risker och möjligheter. Vi får friheten
att arbeta och interagera över geografiska gränser, men vi riskerar också
att förlora livsviktig gemenskap. Vi ska motverka digitalt utanförskap. I
digitaliseringen ska vi ta tillvara dess möjligheter utan att förlora vårt
sociala behov. För oss handlar digitalisering om människorna och
kulturen. Rätt använd skapar digitalisering ökad service, minskade
kostnader, effektivare användning av energi och minskar vår
miljöpåverkan. Människor kan komma närmare varandra och vi kan får
mer tid till varandra. Vi ska nyttja den potential som internet och modern
teknik erbjuder för att utveckla Helsingborg och kommunens
verksamheter till gagn för människan och miljön.

3

2.1 Frihet, integritet och demokrati
Samhället bygger vi bäst gemensamt. Det är när människor och
kulturer möts och blandas och där människor är fria att tänka och
tycka efter eget huvud som nya utvecklande idéer blomstrar. Genom
att involveras mer i demokratiska processer och att ha inflytande på
sitt närområde så tror vi att varje individs känsla för det gemensamma
ökar. Därför vill vi att Helsingborg arbetar med medborgarbudget i olika
stadsdelar.
En levande demokrati bygger på engagemang och inflytande. Vi arbetar
för att utveckla möjligheterna till inflytande på olika sätt och vill se
flera åtgärder för en mer inbjudande
och deltagande demokrati. Vi vill utveckla Helsingborgsförslaget så att
medborgarnas förslag får större betydelse.
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. Vi vill att val- och
demokratinämnden tar ett större ansvar i demokratiutvecklande
arbete. Det kan exempelvis handla om att verka för att
underrepresenterade grupper, såsom unga och äldre, ska känna sig
välkomna i politiken och med att själva ta plats i debatten.
Segregation och intolerans i Helsingborg utgör ett stort hinder för
kommunens utveckling, men också för individens egenmakt och
delaktighet. Alla människor har ansvar för att inte begränsa eller
inskränka andras frihet.
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 samt
motverka segregation och utanförskap och i hög utsträckning ägas av
den ideella sektorn. Olika former av medborgardialoger behöver
utvecklas.
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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.
För att både värna om integritet och trygghet kan tekniska lösningar som
sensorer kopplade till kameror användas. Vi vill att kommunen ska
utveckla sitt användande av internet of things (IOT) för att integrera det
med kameraövervakning.
Att anordna folkomröstningar i lämpliga frågor kan fördjupa demokratin
och öka tilliten till samhället. Vårt mål är att motverka segregation och
toppstyrning för att istället sprida makt, öka delaktighet och ta vara på
den mångfald av människor som är Helsingborgs främsta tillgång.
Vi vill
utveckla Helsingborgsförslaget så att förslagen får större genomslag.
ge aktivt stöd till demokratifunktioner i kommunens olika delar.
utveckla medborgardialoger.
att kameraövervakning kan använda ny teknik, men behöver
balansera det med respekten för personlig integritet.
att folkinitiativ med krav på folkomröstningar ska bejakas.
att Helsingborg inför ett försök med rösträtt i det kommunala valet
från 16 år.
att val- och demokratinämnden får ett uppdrag att främja demokratin
ytterligare.
att Helsingborg arbetar med medborgarbudget i flera stadsdelar för ett
ökat deltagande i närmiljön.

5

2.2 Rättssäkerhet och trygghet
Det viktigaste brottsförebyggande arbetet sker genom att motverka
marginalisering och främja inkludering i samhället. Tryggheten stärks
med strukturerat arbete mot våld och hot. Alla som lever i Helsingborg ska
kunna känna sig trygga och bli behandlade på ett rättvist sätt. En
ytterligare trygghetsskapande åtgärd är allas rätt till ett eget hem. Vi vill
att mer ska göras för att se till att alla i Helsingborg har ett eget hem att
gå till. Eftersom hemlöshet kan bero på många olika saker så kräver
arbetet många olika lösningar.
Trygghetsskapande åtgärder ser inte likadana ut för alla medborgare. Så
länge vi har grupper som lever under en större hotbild så måste vi
anpassa vårt offentliga rum även för dem. Vanliga trygghetsskapande
åtgärder som att skapa fri sikt över stora områden leder till otrygghet för
de som behöver kunna gömma sig, för att komma bort från våld eller hot
om våld. Det kan till exempel handla om hbtqi-personer som fortfarande
är utsatta i det gemensamma rummet.
Helsingborg har fyra områden (Drottninghög, Dalhem, Adolfsberg och
Söder) som i början av 2022 enligt polisen klassas som särskilt utsatta
områden. Barn som växer upp i dessa områden löper en större risk att bli
indragna i kriminalitet. Vi anser att Helsingborg behöver anta en nollvision
om särskilt utsatta områden, som kompletteras med en handlingsplan för
varje enskilt område.
Långsiktiga myndighetsgemensamma insatser i samarbete med
föreningsliv och näringsliv är en nyckel till framgång. Vi vill även se fler
utbildade fältarbetare i områden som bidrar till ökad trygghet och dialog
med de boende.
Kommunen ska vara en aktiv samarbetspartner i relation till andra
myndigheter. Åtgärder för att motverka den svarta ekonomin bör
prioriteras.
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Våld i nära relationer ska konsekvent motverkas genom samordnade
insatser. Genom att stärka samverkan mellan kommunen, kvinnojouren,
föreningslivet, sjukvården och polisen kan hedersvåld och våld i nära
relationer förebyggas. Vi tycker att det ska prioriteras att förebygga de
sociala strukturer som motarbetar främst kvinnors rättigheter liksom
andra uttryck av könsmaktsordningen. Information till allmänheten om
lagstiftning och rättigheter behöver förbättras. Helsingborg bör
säkerställa att det finns tillräckligt med skyddsboenden för kvinnor, även
inom den egna kommunen.
Därför vill vi att kommunen skriver ett avtal, till exempel via ett IOP med
Kvinnojouren Helsingborg för att placering av våldsutsatta kvinnor ska
ske även där. Den som flyr från en våldsam relation eller hedersrelaterat
våld är ofta utsatt för ekonomiskt våld. Vi vill därför att Helsingborgshem
bör förändra sin policy så att betalningsanmärkningar och skulder inte
ska gälla för de lägenheter som ges till personer som behöver fly våld i
hemmet. Den som är utsatt för våld i hemmet ska få förtur till bostad.
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. Som arbetsgivare kan vi också göra en insats.
Vi vill därför att Helsingborgs stad utökar sitt arbete mot narkotika även
på arbetsplatsen. Det skulle kunna handla om att undersöka
möjligheterna till drogtester under arbetstid för att identifiera och kunna
hjälpa medarbetare som missbrukar narkotika.
IT-attacker är ett nytt sätt att skapa otrygghet och utmana vårt samhälle.
Med den ökad digitalisering måste vi bemöta detta hot än mer. Vi behöver
stärka IT-säkerheten och ha nödvändig beredskap för samhällsviktig
infrastruktur.
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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
motverka gängkriminalitet genom ökad samverkan mellan statliga
och kommunala myndigheter.
att kommunen utvecklar nya samarbetsmodeller mot kriminella
gängbildningar, där samarbetsmodellerna involverar skola, fritid,
föreningar och föräldrar.
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.
säkerställa att det finns tillräckligt med skyddsboenden för främst
kvinnor.
att kommunen sluter ett samarbetsavtal med Kvinnojouren för att ha
en skyddat boende för utsatta kvinnor.
stärka IT-säkerheten och ha beredskap för attacker mot
samhällsviktig infrastruktur.
att kommunen ska bidra till ökad trygghet i utsatta områden, bland
annat genom att kommunen antar en nollvision om utsatta områden.
undersöka möjligheterna att stadens anställda vid misstanke kan
drogtestas med fokus på att hjälpa och vårda.
begränsa användningen av fyrverkerier.
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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.
Rasism och intolerans 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 i hela
organisationen och genom hela invånarens liv; med tydlig
genusperspektiv redan i förskolan, genom ledarskaps- och
medarbetarutveckling och i den vård och omsorg vi möter när vi blir
gamla.
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Kunskapen om hbtqi ökar generellt i samhället. Vi behöver säkerställa
livskvaliteten för, speciellt unga, hbtqi-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. Vi ser att det behövs konkreta insatser så att alla helsingborgare
kan ges möjlighet att ta del av digitaliseringens möjligheter och minska
de barriärer som skapar digitalt utanförskap.
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När vi bygger staden så måste den vara tillgänglig för alla, oavsett
funktion. Därför måste vår stadsbyggnad främja tillgänglighet och rörelse
för alla. Det måste också var enkelt att bo var som helst i kommunen och
känna samhörighet med kommunen. Oavsett om du bor på landsbygden
eller i stan ska du vara inkluderad i kommunen.
Vi vill
att kommunen utvecklar arbetet med att främja lika rättigheter och
motverka diskriminering i alla sina verksamheter.
att skolan gör särskilda satsningar för att stärka kunskapen om hbtqifrågor.
att personal inom skolor, kultur- och fritidsverksamheter har hög
kompetens inom hbtqi-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.
att kommunen ska utveckla den fysiska tillgängligheten i
stadsrummet.
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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.
Vi vill att kommunen uppdrar åt ett lokal barnombud att bevaka barns
behov, intressen och rättigheter. Barnombudet ska också kontinuerligt
presentera ett barnbokslut. Barnombudet ska säkerställa att kommunens
alla beslutsfattare har tillräckliga kunskaper för att kunna tillvarata
barnens rättigheter och säkerställa att detta genomsyrar hela
kommunens 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 kommunens
barnombud arbeta via en fristående organisation.
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Alla barn ska ha möjlighet till en givande fritid. Därför måste det finnas
tillgängliga fritidsaktiviteter och fritidsgårdar i flera av våra områden,
särskilt där det finns socioekonomisk utsatta barn. Vi vill att
kommunen ska ha ett större stödjande arbete för att se till att alla barn
kan delta i föreningslivet.
Vi vill
att verksamheter som stödjer utsatta barn och ungdomar ges
möjlighet att utvecklas.
ge Ungdomsrådet en stärkt position i relation till kommunens
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.
att kommunen verkar för att barn från socioekonomiskt utsatta
familjer får möjlighet och stöd i att delta i kultur, idrott och
föreningslivet.
att kommunen ska ha fritidsgårdar i flera områden.
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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 samhällsdebatten, samarbeta
och umgås med andra samt att påverka och ansvara för sin egen och vår
gemensamma livssituation. Denna resa börjar i förskolan, som är viktig
för barns utveckling vidare i skolväsendet.
En grön skolpolitik utgår från att elevens lärande sker i klassrummet och
läraren är den enskilt viktigaste faktorn för en bra skola. Skolans
verksamhet ska vila på tillit till lärarnas pedagogiska professionalitet. Det
är viktigt att lärarna ges utrymme till kompetensutveckling, även inom
det digitala området, och att den utformas utifrån lokalt uttryckta behov.
Den lokala skolledningen måste ges ett stort mandat och vara beredda att
ta ansvar för elevernas kunskaper och sociala utveckling.
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Unga helsingborgares psykiska ohälsa oroar oss och Miljöpartiet vill
att kommunen stärker arbetet på skolnivå med att förbättra elevernas
psykiska hälsa genom elevhälsan.
Vi vill
stödja lärarens kompetens och utveckling inom sitt yrke.
ge läraren en bra löneutveckling.
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 för att underlätta undervisning och det
administrativa arbetet.
stimulera barns och ungas läsande bland annat genom en
satsning på en aktiv samverkan mellan förskolan/skolan och
skolbibliotek/bibliotek.
återstarta resursskolor för elever med beteendestörningar och
avsätta erforderliga resurser.
avsätta sökbara resurser för att samordna barn och ungas
fritidsverksamhet i utsatta områden till skola, fritid, socialtjänst
och föreningar.
att skolgårdarna ska vara gröna, rymliga och stimulera till lek.
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2.6 Vuxenutbildning,
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.
Att högre utbildning och forskning bedrivs i Helsingborg stimulerar
näringslivsutveckling och innovation. 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.
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Kommunen ska arbeta aktivt för etablering och utveckling av andra
eftergymnasiala utbildningar utanför högskoleväsendet, som till exempel
folkhögskolor,
yrkeshögskolan
och
andra
yrkesutbildningar.
Vuxenutbildningen har en viktig roll för såväl kompetensförsörjningen och
därmed möjligen integrationen men också för den personliga
utvecklingen.

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 kommunen ska verka för ett attraktivt studentliv i Helsingborg i
nära samverkan med studentorganisationerna.
att kommunen 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.
att kommunen samverkar med Campus Helsingborg och andra
aktörer för att få fler underrepresenterade grupper att söka högre
utbildning och få eftergymnasial examen.
att Helsingborgshem får i uppgift att bygga fler studentbostäder i takt
med att Campus Helsingborg växer.
Att kommunen utvecklar och satsar på komvux och andra former av
vuxenutbildning.
Att kommunen verkar för fler yrkeshögskolekurser som möter
kommunens behov av kompetensförsörjning.
Att kommunen främjar vuxenutbildningen i klimatfrågor som ett led
av vuxenutbildningen och den gröna omställningen.
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2.7 Kultur
Alla helsingborgare skall ges möjligheten att delta i kommunens
kulturutbud och även att utveckla egna aktiviteter inom det kulturella
området. Kultur är mångkulturell och ska användas som redskap mot
barriärer och för att sudda ut gränser samt underlätta integration.
Kulturen i Helsingborg består av såväl fria grupper och individer som
skolor, näringsliv, föreningar och klassiska institutioner som Helsingborgs
Symfoniorkester och Helsingborgs Stadsteater.
Även oetablerade konstutövare ska ges bra förutsättningar samtidigt som
vi stödjer och utvecklar Helsingborgs föreningsliv och studieförbundens
fortsatta arbete.

Vi vill
Att kommunens kulturkort fortsätter att aktivt utvecklas för att öka
helsingborgarnas tillgång till ett brett kulturutbud.
Utöka bibliotekens tillgänglighet i tid och plats.
Ge bildkonsten en mer framskjuten plats på Dunkers Kulturhus.
Bygga ut kulturskola så att fler får möjligheten och att
terminsavgifterna ska ligga i nivå med de lägsta föreningsavgifter för
idrott.
Utreda möjligheterna att flytta Helsingborgs Skolmuseum till
Fredriksdals Museum och trädgårdar för att komplettera deras
historiska stadsutställning.
Verka för att El Sistema når fler och uppmärksammas tydligare.
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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
föreningslivet.
Vi ser att kommunen fortsatt kan utveckla stödet till föreningarnas arbete
med föreningsutveckling och ledarskap. Det är viktigt att det erbjuds
idrottsanläggningar i hela kommunen och att tider fördelas rättvist,
exempelvis mellan flickor och pojkar. I Helsingborg behöver även
paraidrotten lyftas fram. I de idrottshallarna som finns ska vara
tillgängliga för alla. Könsneutrala toaletter och omklädningsrum ska
finnas tillgängliga.
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. Vi vill värna om Helsingborgs
eldsjälar genom att se över hur det kan bli enklare att vara föreningsaktiv.
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Utvecklingen att alltfler aktiviteter bedrivs utanför de traditionella
föreningsformerna är en trend som kommunen fortsatt ska 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.
De föreningar som tar ett större ansvar i de socioekonomiskt utsatta
områdena ska kunna få extra stöd för detta. Vi vill också att
föreningsstödet ska räknas upp årligen baserat på bland annat demog
Det ska vara enkelt för alla att röra sig, oavsett ålder och
funktionsnedsättning. Aktivitet under hela livet är viktigt och vi vill därför
att kommunen intensifierar sitt arbete med detta.
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Tillsammans med en bred barn- och 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 tidiga elitsatsningar 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.
stärka möjligheten för personer med funktionsnedsättningar 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 fysiska aktivitet som utförs i vardagen och genom
sammanhängande gångstråk, fler hundhägn och utegym i hela
kommunen.
verka för att det finns tillräckliga simytor för både undervisning och
motion.
att kommunen tar ett större ansvar för att barn från socioekonomiskt
utsatta familjer kan delta i idrott- och fritidsverksamheter.
att kommunen i byggnader med omklädningsrum har könsneutrala
omklädningsrum
utveckla delningsverktyg för föreningar.
utveckla Helsingborgs utbud av kustnära aktiviteter.
årligen räkna upp stöd till föreningar och studieförbund baserat på
bland annat demografi.
att kommunen lyfter fram e-sport i sina verksamheter.
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3. Miljön
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 inom planetens
gränser. Idéer som skapar en miljövänlig och positiv kraft finns i vårt
samhälle och vi vill understödja dem.
Vi lever idag långt över de tillgångar som naturen har 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 cirka fyra
jordklot. Det är en orimlig livsstil och vi måste tillsammans ta ansvar för
att produktion och konsumtion hamnar på en nivå som ligger inom de
planetära gränserna. Det behövs en bredare förståelse av vad vårt
ekologiska fotavtryck gör med vår miljö och vårt klimat och vi måste öka
kretsloppstänkandet.

3.1 Naturen och den biologiska
mångfalden
Hur vi väljer att leva och forma vår omgivning påverkar inte bara oss
människor utan även naturen och de djur som lever där. Vi människor
måste leva inom 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 som kommunens
invånare.
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
såväl djur som växter och främjar biologisk mångfald och
ekosystemtjänster. Vi vill framförallt lyfta fram betydelsen av våra träd.
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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. Vi behöver värna om våra
stränder, respektera strandskyddet och skapa goda ytor för såväl
människor som växt- och djurliv.
Vi vill
verka för att Helsingborg ska halvera det ekologiska fotavtrycket
snarast.
underlätta för helsingborgare och näringsliv att nå ett hållbart
ekologiskt fotavtryck.
att fossil och miljöfarlig plast fasas ut från kommunens
verksamhet.
vidta åtgärder mot utsläpp av mikroplaster bland annat genom att
minska bilberoendet och ersätta konstgräs med miljövänligare
alternativ.
utveckla och stärka kommunens grönområden till ekologiskt
hållbara områden nära invånarna för att möjliggöra en
sammanhängande grönstruktur.
att kommunen använder parker och vägdiken för att skapa
ängsmarker för ökad biologisk mångfald.
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3.2 Ett hälsosamt och miljösmart liv
I vardagen ska de hälsosamma och 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 näringsrik, växtbaserad kost ska utgöra basen i
varje måltid medan animaliska produkter ska ses som en sidoprodukt.
God ekologisk, närproducerad och grön mat som gynnar både klimat och
hälsa ska vara norm i våra verksamheter och vi ska aktivt arbeta med att
minska matsvinnet.
I Helsingborg ska både luft och vatten vara rent. Förekomst av miljö- och
hälsoskadliga kemikaliers existens ska minimeras i samhället. Vi ska
minimera avfall samt återanvända och återvinna i större utsträckning
som en del av den cirkulära ekonomin.
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Helsingborg ska leda utvecklingen mot ett samhälle med 100 procent
fossilfri och förnyelsebar energianvändning. Vi vill se en stad med låg
energiförbrukning och ökad kvalitet för helsingborgarna. Därför är vi
positiva till smarta elnät och egenproducerad förnybar energi. Vi vill att
Helsingborg leder utbyggnaden av elproduktion från solceller samt att
det byggs vindkraft i Helsingborg
.
Vi vill
att en växtbaserad kost ska utgöra basen i en större del av
måltiderna som serveras inom kommunen, att fler livsmedel ska
upphandlas i enlighet med hållbarhetscertifieringar samt att allt
rött kött som serveras ska vara ekologiskt.
att matsvinnet minskas i kommunens verksamheter.
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.
skapa långsiktiga lösningar för god badvattenkvalitet.
att kommunens verksamhet ska vara fri från miljö- och hälsofarliga
kemikalier så långt det är möjligt.
göra helsingborgarna delaktiga i energiomställningen genom
satsning på småskalig förnyelsebar energiproduktion, energilagring
och smarta elnät.
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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.
Miljöpartiet är positiva till delningsekonomin. Allt fler människor ser
delandet som ett mer attraktivt alternativ till ägande. Detta möjliggör för
mer effektivt utnyttjande av våra gemensamma resurser. Miljöpartiet vill
stötta lokala initiativ och att kommunen skapar strukturer för ökat
delande. Vi vill gärna se en mobilitetsapp där flera tjänster av
delningsbara fordon, såsom hyrcyklar, kollektivtrafik, eldrivna fordon och
taxi, ingår tillsammans med kollektivtrafik.
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
delar vi på varorna och 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.
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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 Helsingborgs 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 landsbygdens
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.
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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 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 såväl invånare som förenings- och näringsliv att
utvecklas. Vi ska även värna det öppna stadsnätet, öppna data och fritt
wifi i stadsmiljön och kommunens lokaler.
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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
utöka möjligheten till återvinning.
skapa goda förutsättningar för att utveckla nya idéer och företag
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.
att kommunen vidareutvecklar sitt arbete med inkubatorer och
mötesplatser för nya företagare.
att kommunen i upphandling ska premiera hållbara företag.
uppmuntra till att Helsingborg agerar som testbädd för såväl
tekniska som sociala innovationer och på så sätt främjar hållbar
samhällsplanering.
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4.2 Kommunens ekonomi
Kommunen ska ge helsingborgarna bästa möjliga service för
skattemedlen. Kommunens verksamhet skall vara ekonomiskt, socialt
och miljömässigt hållbar.
Kommunens ekonomi ska över tid klara ett överskottsmål, avsett att
säkerställa ett ekonomiskt utrymme för investeringar för bl a en grön
omställning. Kommunens överskottsmedel får endast placeras på säkra,
etiska och hållbara konton.
Kommunala bolag får inte avyttra verksamheter och inte heller genomföra
väsentliga investeringar eller starta nya verksamheter utan ett
godkännande från kommunfullmäktige. Kommunen skall inte investera i
eller äga flygplatser.
Kommunens beslutande organisationer skall vara fristående och
oberoende från granskande organisationer.
För en hållbar framtid måste vi ställa om till en ekonomi där vi byter, lagar
och återanvänder istället för att slänger och köper nytt. Helsingborg ska
ha höga miljö- och hållbarhetskrav vid upphandling av varor och tjänster
och vi vill utreda möjligheten till återbruk för att främja den cirkulära
ekonomin. Det kan bland annat ske genom att utreda behovet av inköp,
undersöka möjligheten till reparation och underhåll eller köpa in
produkter av återvunnet material.
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Både kommunen och miljön har mycket att tjäna på att öka andelen
innovationsupphandlingar, där företag uppmanas att ta fram nya
produkter och öka andelen sociala investeringar.
Vi vill
Att kommunen utvecklar tydliga nyckeltal för uppföljning av
verksamheten samt upprättar årligt hållbarhetsbokslut.
Att kommunens resurser skall allokeras till kärnverksamheterna
och den övergripande administrationen skall minskas.
Använda differentierade kostnader utifrån miljöpåverkan: ju högre
miljöpåverkan desto högre kostnad.
Använda offentlig upphandling som ett verktyg för att stärka
hållbarheten i det vi använder och konsumerar.
Att ett livscykelperspektiv ska ingå i bedömningsunderlaget när
kommunen köper varor och tjänster.
Främja den cirkulära ekonomin genom att öka och utvidga
kommunens arbete med återbruk.
Öka arbetet med sociala investeringar och att möjligheten till
införande av så kallade sociala utfallskontrakt utreds, där det
offentliga samarbetar med en extern finansiär för att nå specifika
mål
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4.3 Medarbetare
Kommunens medarbetare arbetar gemensamt för att ge helsingborgarna
bästa möjliga service inom det kommunala området.
Helsingborgs stad ska vara att en attraktiv arbetsgivare som ser varje
medarbetares personliga förmåga och kompetens. Vi ska ha ett
kontinuerligt fokus på arbetsmiljö och kompetensutveckling.
Kommunen behöver som arbetsgivare finna fler vägar för att bidra till ett
mer flexibelt och hållbart arbetsliv. Kommunens arbete med förkortad
arbetstid och hållbart arbetsliv, såsom modellen 80-90-100, har varit ett
gott exempel och som behöver utvecklas för fler.. Ett gott ledarskap är en
nyckel för en bra och diskrimineringsfri arbetsmiljö.
Jämställdhetsarbete
gällande
osakliga
löneskillnader,
arbetsförhållanden och anställningsvillkor är nödvändigt för att utjämna
skillnader på arbetsplatsen. Arbetet med språkombud på arbetsplatserna
har visat sig ha flera fördelar både för en bättre kommunikation och för
en bättre arbetsmiljö och därför vi vill se fler språkombud inom
kommunens verksamheter.
Vi vill:
möjliggöra flexibla arbetsformer med erfarenheter från pandemin.
att tjänster inom Helsingborgs stad annonseras som heltid med
möjlighet till deltid.
att kommunen ska agera som föredöme när det gäller att anställa
personer med funktionsnedsättning.
att kommunen ska finna fler arbetstidsmodeller för ett mer hållbart
arbetsliv.
öka arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser för en god arbetsmiljö
och attraktiva arbetsplatser.
utöka arbetet med språkombud och införa detta inom fler av
kommunens verksamheter
stärka företagshälsovården avseende arbetsrelaterade frågor.
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4.4 Sysselsättning och
egen försörjning
En viktig faktor för människors välbefinnande är att ha ett arbete att gå
till. Det ger tillgång till ett socialt sammanhang i form av kollegor och
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.
Helsingborgare ska på bästa sätt och efter egen förmåga trygga sin egen
försörjning.
Kommunen har en lokalkännedom vilket 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.
Kommunen 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.

Vi vill
öka samarbetet med näringsliv och civilsamhälle för de grupper som
står långt från arbetsmarknaden.
utveckla och förbättra möjligheterna för de gröna näringarna.
att kommunen erbjuder praktikplatser till personer med
försörjningsstöd och behov av anpassat arbete.
att SFI ska vara mer flexibelt, yrkesinriktat och anpassat till olika
utbildningar.
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5. Välfärden
Miljöpartiet vill verka för ett öppet, jämlikt och rättvist samhälle.
Välfärdssystem är till för oss alla och ska därmed vara hållbara och
inkluderande för att skapa trygghet. Samhällets tjänster ska hålla hög
kvalitet och vara tillgängliga för alla. En god folkhälsa är en förutsättning
för ett gott liv. Tillsammans behöver vi bli bättre på att ta tillvara på det
friska. Ett social hållbart samhälle planerar långsiktigt för medborgarnas
bästa där uppsökande och förebyggande insatser är viktiga.
Ett socialt hållbart samhälle sträcker sig under hela livet, från att erbjuda
barn och ungdomar stöd och insatser för att växa upp tryggt och fritt till
att ta hand om de äldre när de behöver det som mest.

5.1 En trygg boendemiljö
Tak över huvudet och rätten till en bostad är grundläggande för ett
hållbart samhälle. Vi anser att hyresvärdar i Helsingborg ska acceptera
olika typer av inkomst, såsom försörjningsstöd och vill att en nollvision
mot hemlöshet införs och att fler bostäder till ”Bostad först” säkras. Vår
bostadspolitik vill skapa mer levande samhällen där olika boendeformer
blandas bland annat för att motverka segregation.
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Familjecentraler är en bra form med samlad service till medborgarna.
Dessa vill vi se i fler bostadsområden och att de utvecklas för alla. Vi vill
att en bostadslots som vägleder personer över 70 år i bostadsfrågor införs.
Helsingborg behöver fler boendeformer för äldre till en rimlig hyra. Det
gäller även boendeformen mellanboende för personer med enklare
biståndsbeslut som önskar bo i en gemenskap.
Vi vill
att en gemensam plattform för hyreslägenheter med ett samlat
söksystem införs.
verka för att familjecentraler införs i fler bostadsområden och att
verksamheten utvecklas för att nå fler grupper.
införa en bostadslots för personer över 70 år som ska vara behjälplig
med vägledning gällande olika bostadsrelaterade frågor.
verka för ökade förutsättningar för närservice och införa mötesplatser
för olika åldrar i hela kommunen.
införa fler sällskapsboenden och senioranpassade bostäder till en
rimlig hyra.
införa boendeformen mellanboende, som är ett boende för äldre med
enklare biståndsbeslut och som önskar bo i en gemenskap.
införa en nollvision mot hemlöshet, och säkra fler bostäder till ”Bostad
först”.
att fler ska få en bostad genom att Helsingborgs hyresvärdar
accepterar fler typer av inkomst, så som försörjningsstöd.
att kommunen tar stort ansvar för att möta behovet av bostäder för
studenter.
öka nybyggnation i kommunens kransorter och prioritera
boendeformer som är underrepresenterade i området.
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5.2 Folkhälsa
Hälsa och välmående är viktigt för ett gott liv. Det gröna samhället har ett
tydligt uppdrag att främja hälsa, förebygga sjukdom och bevara det
friska. För att detta ska vara möjligt krävs kunskapsbildning inom
hälsofrågor och frågor som berör psykisk hälsa, missbruk och sexualitet.
En del familjer är mer utsatta för hälsoproblem än andra och samhällets
stöd ska finnas när det behövs. Vi vill att kommunen i samarbete med
regionen utvecklar ett samordnat stödjande arbete vid samsjuklighet
och samberoende.
För ett socialt hållbart samhälle är folkhälsan viktigt. Det förebyggande
folkhälsoarbetet behöver bli bättre och vara en mer naturlig del i vår
vardag. Som ett led i detta arbete vill vi införa ett folkhälsoråd med
experter som följer upp kommunens folkhälsoarbete och som årligen
lämnar en rapport med förslag på åtgärder. Vi vill också införa en
“Hälsofond” för bland annat studieförbund och föreningar med målet att
främja friskvårdsaktiviteter.
Vi vill införa folkhälsoinspiratörer som sprider kunskap om en
hälsofrämjande kost, rörelse och livsstil och som verkar där unga
helsingborgare rör sig i sin vardag. Utegym bör finnas i varje
medborgares närområde för att skapa jämlika möjligheter till fysisk
rörelse och träning. Insatser liknande “Aktivitet förebygger” vill vi se i
Helsingborg för att ungdomar i skolåldern ska ges jämlika möjligheter
till att skapa ett intresse för idrotts- och fritidsaktiviteter.
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För att öka tryggheten och minska ensamheten hos äldre helsingborgare
vill vi införa förebyggande hembesök där information lämnas om insatser
och aktiviteter från kommunen, föreningar och om olika boendeformer.
Vi vill
verka för att ett folkhälsoråd inrättas i Helsingborg med experter inom
området och på sikt vill vi arbeta för en utökning till ett samarbete
inom Familjen Helsingborg.
införa en modell liknande “Aktivitet förebygger” för att erbjuda jämlika
möjligheter till fysisk aktivitet för skolungdomar.
införa en “Hälsofond” för studieförbund och föreningar som verkar för
främjande av friskvårdsaktiviteter.
införa förebyggande hembesök till äldre helsingborgare där
information lämnas om insatser, aktiviteter och om olika
tillgänglighetsanpassade bostäder.
att kommunen tillsammans med regionen utvecklar ett samordnat
stödjande arbete vid samsjuklighet och samberoende.
införa folkhälsoinspiratörer för information om vikten av
hälsofrämjande kost, rörelse och livsstil.
stärka resurserna till insatser för såväl barn och unga som föräldrar
genom exempelvis Blå kamelen och Dynamis.
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5.3 Hälso- och sjukvård
Medellivslängden har ökat och vi håller oss friska längre. Livskvalitet är
grundläggande för ett gott liv och vid insatser från den kommunala
sjukvården ska hälsoinformation om mat, rörelse och livsstil vara ett
naturligt inslag.
När hjälpen från sjukvården blir nödvändig vill vi att en stärkt kommunal
sjukvård ska finnas där. Vi vill att en medicinskt ledningsansvarig läkare
ska anställa inom kommunen och att samverkan med regionen ökar. För
en trygg hälso- och sjukvård av kvalitet kräver detta en god
sjuksköterskebemanning dygnet runt. Antalet sjuksköterskor och
specialistundersköterskor behöver öka.
När vi behöver sjukvården ska vi ges möjlighet till att vara delaktiga och
ha inflytande över vården och omsorgen och efter en sjukdomsperiod ska
möjligheterna till rehabilitering i det egna hemmet öka. Vi vill också att
kommunen ska ta initiativ mot en nollvision mot självmord i samverkan
med regionen och att socialpsykiatrin för vuxna stärks.
Vid vård och omsorg om personer med demenssjukdom är kunskap, ett
gott bemötande och boendets utformning viktigt. För att demensvården
ska hålla en god kvalitet vill vi att andelen demensplatser öka upp till 40
procent av kommunens vårdboendeplatser.
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För personer med demenssjukdom har en miljö utan stress stor
betydelse och därför vill vi att demensplatser inrättas i lugna
boendemiljöer gärna utanför centralorten.
Vi vill
att andelen demensplatser ökas till 40 procent och att dessa
inrättas i en lugn boendemiljö, gärna i Helsingborgs stationsorter.
att äldre helsingborgare ges ökade möjligheter till rehabilitering i
hemmet där den digitala utvecklingen inom hjälpmedelsområdet
underlättar.
att en medicinskt ledningsansvarig läkare anställs inom
kommunen för att stärka den kommunala sjukvården och öka
samverkan med regionen
att kommunen tar initiativ mot en nollvision mot självmord i
samverkan med Region Skåne.
att hälsoinformation om mat, rörelse och livsstil ska vara naturligt
inslag inom kommunens sjukvård.
att den som har insatser från den kommunala sjukvården ska ges
en ökad delaktighet och ett ökat inflytande över sin vård.
stärka de socialpsykiatriska insatserna riktade till vuxna.
se en ökad bemanning av vårdpersonal generellt, en god
sjuksköterskebemanning
dygnet
runt
och
att
antalet
specialistundersköterskor behöver öka.
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5.4 Äldreomsorg
Vi vill att vinster återinvesteras i verksamheten och att antalet
vårdboendeplatser ökar. Den som har ett beslut om en vårdboendeplats
ska inte behöva vänta flera månader. Äldre personer med hemtjänst eller
som bor på ett vårdboende har rätt att känna sig trygga. Detta kräver en
större kontinutet bland de som gör besök, en bättre samordning av
hjälpen och för att minska antalet kontakter vill vi införa en fast
omsorgskontakt. Efter en sjukdomsperiod är möjligheten till
återhämtningen viktig där för vill vi öka antalet korttidsplatser inom den
egna kommunen. Stödet till den som vårdar sin anhörige ska finnas när
det behövs och därför vill vi öka andelen växelvårdsplatser.
Klimatförändringar med extremväder har blivit allt vanligare och detta
kräver en sval inomhusmiljö. Värme och hetta över 26 grader
rekommenderas inte för äldre. Vi vill se en investering i svalkande
åtgärder på kommunens äldreboenden.
Att äta sin måltid i sällskap med andra kan öka matlusten. Äldre personer
ska ges möjlighet att gå och äta lagad mat inom sitt närområde men
även att få lagad mat levererad till hemmet.
Den personliga servicen för äldre helsingborgare ger trygghet och därför
vill vi att en namngiven äldreombudsman införs. För en god livskvalitet
vill vi för våra äldre utöka möjligheterna till att ta del av
biblioteksverksamheten och kommunens kulturutbud.
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Personalen som arbetar inom vård och omsorg gör viktiga insatser. För ett
hållbart arbetsliv har regeringen infört en återhämtningsbonus som stöd
för utvecklingen av nya arbetssätt och schemamodeller och vi vill även att
medarbetare i Helsingborgs stad ska kunna ta del av dessa möjligheter.
Vi vill
att kommunen vid upphandling av äldreboenden säkrar att eventuella
vinster återinvesteras i verksamheten.
investera i svalkande åtgärder som gröna planteringar och
energieffektiv komfortkyla på kommunens vårdboenden.
att fler vårdboendeplatser skapas.
införa en fast omsorgskontakt både inom hemvården och på
vårdboenden.
att andelen korttidsplatser ökar för att säkra behovet av återhämtning
och att korttidsplatserna företrädesvis ska vara inom kommunen.
att andelen växelvårdsplatser utökas och fler stödåtgärder inrättas för
att avlasta anhöriga.
att äldre med biståndsbeslut ska ges möjlighet att äta lagad mat
inom närområdet; det kan exempelvis vara på vårdboende, träffpunkt
eller skola.
att måltidsleveranser av lagad mat införs.
införa en namngiven äldreombudsman för att öka den personliga
servicen för äldre helsingborgare.
att möjligheten till återhämtningsbonus nyttjas för den personal som
vill prova nya arbetssätt och schemamodeller för ett hållbart arbetsliv.
öka äldres möjligheter att ta del av biblioteksverksamheten och
kommunens kulturutbud.
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5.5 Funktionsrätt
Mångfalden i samhället skapar lösningar som fungerar för fler. Genom
en universell utformning skapas ett samhälle som främjar delaktighet
och inkludering. Det leder till ett minskat behov av individuella
lösningar. Vi vill se lösningar som bygger på ett mer jämställt och
jämlikt samhälle.
Vi vill att Helsingborg deltar i “Tillgänglighetsguiden” för en ökad
delaktigheten för personer med funktionsnedsättning, att andelen
tillgängliga badplatser ökar och att terrängrullstolar införs i samverkan
med Funktionshinderrörelsen i Helsingborg, DHS.
Vi vill korta väntetiden till LSS-boende och att kommunens
upphandlingar ställer krav på att bostäderna anpassas efter
medborgarnas olika behov. En väg är att starta upp ett
utvecklingsarbete där dagens normer granskas för att skapa ett mer
jämställt och jämlikt samhälle. Personer med behov av daglig
verksamhet bör ges stöd inför deras val och vi vill att kommunen
arbetar för att aktiviteter i lantlig miljö med djur och natur ska finnas
med i utbudet. Införande av tillgänglighetscoacher i skolorna är en god
möjlighet för att öka elevernas förståelse för personer med
funktionsnedsättningar.
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Vi vill också se ett ökat samarbete med regionen inom området psykisk
hälsa för personer med funktionsnedsättning. Arbetsplatser ska vara
anpassade så att personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till
introduktion på arbetsmarknaden.
Vi vill
korta väntetiden till LSS-boende genom att bygga ikapp och i takt med
behovet.
att personer som har daglig verksamhet ska ges möjlighet till
sysselsättning inom gröna näringar, exempelvis på lantgård.
att kommunens upphandlingar ska ställa krav på universell
utformning där bostäderna anpassas efter människors olika behov.
införa en normkritisk innovationsprocess för att tillvara ta
befolkningens behov, tillgänglighet och för att tillvarata perspektiv av
sociala och emotionella behov
att anpassning av kommunens arbetsplatser ökar för att personer
med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till introduktion på
arbetsmarknaden efter den enskildes förutsättningar.
att Helsingborg deltar i kartan “Tillgänglighetsguiden”.
öka samarbetet med regionen inom området psykiska hälsa för
personer med funktionsnedsättning.
öka andelen tillgängliga badplatser och införa terrängrullstolar i
samverkan med DHS.
Införa tillgänglighetscoacher i skolorna för att eleverna ska få en ökad
förståelse för till exempel personer som sitter i rullstol eller har andra
funktionsnedsättningar.

43

5.6 Social omsorg
Vi vill verka för ett införande av “Barnens bästa”, vilket innebär en ökad
samverkan mellan socialtjänst, skola, regionen och polis. Kommunens
Mobila teamet med fältarbetare som rör sig över hela kommunen behöver
förstärkas.
I Helsingborg ska inga barn behöva vara hemlösa. En hållbar social
bostadspolitik ska grundas på en nollvision mot hemlösa barn.
Skyddet för den som utsatts för våld i nära relationer behöver stärkas och
informationen om rättigheter vid våld i nära relationer ska vara
lättillgänglig. Vi vill även att den som har utsatts för våld i nära relation,
efter bedömning av socialsekreterare, ska ges möjlighet till ett skyddat
boende i den egna kommunen.
Kommunen ska vara ledande avseende samarbetet med föreningar och
andra aktörer inom det sociala området där kommunen bör teckna fler
IOP:er.
Vi vill stödja medarbetare inom klientnära socialt arbete genom att
förstärka mentorskap och öka kunskapsstödet kring att öka
möjligheterna för träning mot ett självständigt liv.
Beroende- och missbruksproblematik kan leda till ett stort och långvarigt
lidande både för personen själv och för närstående. Det behövs en
tydligare strategisk samordning av stöd och hjälp till personer med
beroende- och missbruksproblematik. Kompetensen om beroende- och
missbruksproblematik behöver höjas inom kommunens sociala
verksamhet.
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Boendestödet är en viktig stödinsats för utsatta personer ska klara sin
vardag och för att minska deras lidande. Vi vill främja psykisk hälsa och
välmående genom att erbjuda meningsfull sysselsättning, bland annat
genom grön omsorg med närhet till natur.
Vi vill
verka för införande av “Barnens bästa” med en ökad samverkan
mellan socialtjänst, skola, regionen och polis
att den allmänna informationen om rättigheter vid våld i nära
relationer ska vara lättillgänglig.
stärka Mobilia teamet och förstärka det öppna förebyggande arbetet
med barn och unga i hela kommunen.
att kommunen tar en ledande roll i samverkan med föreningar och
andra aktörer inom det sociala området.
att ett skyddat boende för kvinnor möjliggörs även i den egna
kommunen efter bedömning av socialsekreterare.
införa en ökad och tydligare samordning av hjälp och stöd vid
beroendeproblematik.
höja kompetensen om beroende- och missbruksproblematik inom
kommunens sociala verksamheter och inom skolan
öka stödet till anhöriga och närstående vid missbruksproblematik där
samverkan med regionen är en naturlig del.
utveckla samverkan med regionen inom det förebyggande arbetet
inom missbruksvården.
utveckla och öka resurserna till den öppna verksamheten för personer
med psykisk ohälsa samt att möjligheterna till ett samarbete med
vård och omsorg undersöks.
förstärka mentor- och kunskapsstödet till medarbetare inom
klientnära arbete.
främja psykisk hälsa och välmående för personer med behov av
meningsfull sysselsättning genom bland annat grön omsorg med
närhet till natur.

45

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.
Jordbruksmark ska fredas i så stor utsträckning som möjligt.
Utvecklingen av kommunen 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.

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.
Det ska finnas naturliga mötesplatser i byarna, där föreningslivet har
möjlighet att utveckla sitt arbete.
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 centralorten.
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.
kommunen skapar ett stödssytem som samlar kommunala
verksamheter och företag på landsbygden som tillhandahåller
närservice.
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6.2 En trygg och levande stad
Stadsrummet i Helsingborg ska ge plats för människor. Där ska finnas
rum för kreativa möten, möjligheter till paus och utrymme för spontanitet.
Vi vill verka för mer grönska och grönområden som ökar helsingborgarnas
välbefinnande genom att stimulera till lek, motion och utevistelse. Det ska
finnas barnvänliga miljöer i hela kommunen där det är tryggt att leka och
vi vill värna om och utveckla kommunens lekplatser till kreativa miljöer.
Både i stad och på landsbygd ska det vara enkelt att odla sin egen mat.
Närproducerad mat är klimatsmart och ökar intresset för den egna hälsan
och kosten, samt främjar social gemenskap och rekreation.
Vi vill minska bostadsbristen genom att bygga billigare, klimatsmart och
socialt hållbart. För att göra kommunen aktiv och levande, höja
livskvaliteten och minska bilberoendet vill vi verka för blandad
bebyggelse där merparten av våra vardagsbehov finns inom 15 minuters
gång- eller cykelavstånd från boendet.
Det ska vara enkelt och säkert att transportera sig via gång och cykel i
staden. Därför måste bilarnas utrymme minskas. Fotgängare, cyklister och
kollektivtrafik eller nya skolor och bostäder ska ges företräde framför
biltrafiken och parkeringar. Med fler som cyklar och åker kollektivt
minskar även behovet av ytor för bilparkeringar. Bilarnas hastighet i
centrum ska sänkas och under sommaren vill vi se att utpekade gator blir
bilfria för att öka helsingborgarnas utrymme.
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När det planeras för nya stadsdelar, som en utbyggnad av hamnen eller
ett nytt lasarett, är det viktigt att områdena planeras i sin helhet för att
bli hållbara.
Vi vill
minska bostadsbristen genom att bygga billigare, klimatsmart och
socialt hållbart.
använda byggmaterial med låg klimatpåverkan samt klimatanpassa
och förlänga livslängden på existerande bebyggelse.
att flera centrala torg, däribland Stortorget, blir parkeringsfritt.
införa fler gångfartsområden i stadskärnan.
verka för att alla som vill odla ska ges förutsättningar att göra det
att enskilda stadsgator blir bilfria under sommaren, så kallade
sommargågator.
skapa trygga skolresor för barn: bland annat genom att sänka
hastigheterna utanför skolor och förskolor och införa trygga
cykelvägar nära skolor.
bygga blandat (till exempel bostäder, kontor, skolor och mataffärer i
samma område) för att göra kommunen aktiv och levande, höja
livskvaliteten och minska bilberoendet.
erbjuda prisvärda lokaler för förenings- och kulturliv.
fortsätta ge Gåsebäck möjlighet att utvecklas kreativt och kulturellt.
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 och fastigheter
vilka ger minsta möjliga miljöpåverkan.
stadsplanera så att merparten av våra vardagsbehov finns inom 15
minuters gång- eller cykelavstånd från boendet.
att åtgärder för klimat och miljö såsom installation av solceller och
isolering ska prioriteras före estetiska och kulturhistoriska värden
vid ny- och ombyggnationer.
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6.3 Hållbar rörlighet
Både människor och varor som befinner sig i Helsingborg ska
transporteras miljövänligt. Gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras.
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 år 2035 vill vi att fler
persontransporter ska göras med cykel än med bil. Genom att förändra
den miljö som vi människor lever i kan vi förändra beteendet. Det gör vi
bland annat genom att kommunen prioriterar cykeln före bilen i
stadsplaneringen. Kommunen behöver i högre grad motverka cykelstölder
genom bättre och mer säkra cykelparkeringar. Kommunen behöver också
prioritera trygga och säkra cykelleder i hela kommunen och under hela
året när vi tecknar avtal.
För att öka attraktiviteten för kollektivtrafiken måste den vara
lättillgänglig och effektiv. Kollektivtrafiken måste kunna hantera ett större
antal resande. HelsingborgsExpressen behöver byggas ut på fler linjer och
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 Skandinavien kan vi ersätta många
flygresor. En eventuell ny förbindelse över Öresund bör vara där den gör
störst grön nytta och främst vara för järnväg.
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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 och där ser vi bilpooler som
en viktig del.
Vi vill
ge mer plats på vägarna till fotgängare och cyklister.
skynda på ombyggnationen av Trädgårdsgatan för att minska
barriären mellan norr och söder, och göra vägen mer gång- och
cykelvänlig.
införa ett låne- och hyrsystem för cyklar och elcyklar.
ha fler och säkrare cykelparkeringar.
verka för fler tåg som kommer i tid genom utbyggd järnväg på
Västkustbanan och Skånebanan.
verka för fler direkttåg och nattåg mellan Helsingborg-Stockholm.
verka för fler och bättre underhållna cykelvägar på landsbygden och
mellan kommunens byar.
fortsätta planera och förbereda spårvägsutbyggnad, där det nya
sjukhusområdet är en lämplig utbyggnad.
öka tillgången till bilpooler och gynna samåkning.
satsa på utveckling av förnyelsebara drivmedel, såsom biogas och
vätgas, med Helsingborg som nod.
att kommunägda parkeringsplatser förses med laddstolpar för
elbilar.
verka för fler förebyggande åtgärder mot fortkörning och för lägre
hastigheter i bostadsområden.
minska antalet transporter genom samordnade varutransporter.
att kommunen ska verka för snabba tåg i Norden för att minska
behovet av fossiltunga resor.
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7. Omvärlden
Naturen ignorerar politiska nations- och kommungränser. När vi skapar
långsiktiga förändringar för en global grön omställning så är samverkan
med vår omvärld nyckeln till framgång. Vi vill att Helsingborg ska vara
ett föredöme och en aktiv aktör som främjar framväxten av hållbara,
pulserande och öppna samhällen i vårt närområde.
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.
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. 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.
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 är en del av den gröna rörelsen och verkar i global solidaritet.
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