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En vänsterbudget för jämlikhet 

och framtidstro! 

Vänsterpartiet vet att det går att skapa ett jämlikt samhälle. Genom 

ekonomiska satsningar på välfärden kan vi tillsammans skapa mer jämlika 

livsvillkor och framtidstro, från söder till norr, i ytterområden som 

Drottninghög och Raus ut till landsbygden. Var du än bor, vem du än är, ska 

du kunna leva ett gott liv i Helsingborg. Men för det krävs att vi förändrar den 

ekonomiska politiken där pengar i en kommun med redan god ekonomi, läggs 

i överskott istället för att investeras i välfärden i tider där behoven av 

satsningar är avgörande för framtiden.  

 

Vi vill se en solidarisk välfärd där våra skattepengar går till vår gemensamma 

välfärd så som skolan, vården, socialtjänsten och kulturen. Istället för att ge 

vinster till enskilda riskkapitalisters eller användas i arrangemang och projekt 

utan långsiktighet för att visa en vacker yta, behöver vi se till att skapa en 

stabil välfärdsgrund som Helsingborgarna kan stå på. Vänsterpartiet är 

övertygade om att satsningar på välfärden är de bästa investeringar en 

kommun kan göra.  

 

För ett jämlikt samhälle ska vara en möjlighet måste vi ha en hållbar stad. 

Vänsterpartiet vill att Helsingborg ska ligga i framkant i kampen för ett 

ekologiskt hållbart samhälle. Vi kommer alltid att stå för de klimatsmarta 

valen istället för att låta vinstintressen styra. Visionen om ett grönt samhälle 

ska genomsyra all politik från utbildning, och infrastruktur till 

stadsbyggnation och arbetsliv.  

 

Stadens inriktningar 

 

 Helsingborg ska vara en av Sveriges mest jämlika och klimatsmarta 

städer 

 Helsingborg ska vara en stad som skapar framtidstro 

 Helsingborg ska vara en stad där du kan växa och åldras 

 Helsingborg ska vara en integrerad stad där människor känner 

trygghet och delaktighet 

 

Ett jämlikt och klimatsmart Helsingborg 
Ett jämlikt Helsingborg handlar om att omfördela makt och resurser och skapa 

en stad för alla. I Helsingborg ska du vara trygg oavsett om du är en del av 

HBTQI-rörelsen, bekänner dig till en viss religion, har en funktionsvariation, 

är kvinna eller inte faller inom den snäva ramen för normen. Vår strävan är ett 

Helsingborg där etnicitet, hudfärg, funktion, religion eller kön inte ska påverka 

dina möjligheter att utvecklas och leva ett gott liv. Jämställdhet, tillgänglighet 

och hållbarhet är för oss inga enskilda projekt, utan ska prägla all stadens 

verksamhet.  
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Vi arbetar för att kommunen ska ha en långsiktig ekonomisk politik som 

bygger på omfördelning, för att ge människor makten över sina egna liv. Vi är 

för ett solidariskt och långsiktigt ekonomiskt förhållningssätt till såväl mark, 

bostäder och vatten, inte bara till skattemedel. Vänsterpartiet är det enda parti 

som kopplar miljöfrågorna till fördelningspolitik. Jämlik fördelning av 

resurser inte bara mellan nu levande människor, utan även i förhållande till 

kommande generationer. Ett ekologiskt hållbart samhälle kan inte enbart 

åstadkommas genom enskilda individers miljömedvetna val, utan det krävs 

kollektiva politiska beslut. Vänsterpartiet Helsingborg vill föra en politik som 

ger förutsättningar för helsingborgarna att leva miljövänligt. Varje enskild 

människas frihet hänger samman med alla människors frihet. 

 

En stad som skapar framtidstro  

För att fler ska kunna få ett jobb, krävs både en skola som fångar upp alla och 

en aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi inser vikten av vår gemensamma sektor, 

både som den effektivaste formen att ge jämlik välfärd och för att skapa jobb. 

Vi vill anställa fler, minska lönegapet och göra Helsingborgs stad till en 

föregångare som arbetsgivare. För att alla som bor i Helsingborg ska känna 

framtidstro behöver arbetsmarknadsinsatserna öka och arbetslivet släppa in 

fler. De som kan arbeta med anpassningar ska få hjälp till rätt anställning och 

de som behöver kompetensutveckling för att uppdatera sina kunskaper måste 

ha möjlighet till det. Alla som bor här behövs för vår välfärd och ska därför 

ges möjlighet till stöd ut i ett arbete efter förmåga.  

 

En stad du kan växa upp och åldras i med goda livsvillkor 
Vänsterpartiet vill att Helsingborg ska vara en stad där du kan växa upp i och 

få en god utbildning ända från första dagen i förskolan tills den dag du 

eventuellt behöver använda dig av det stöd som äldreomsorgen kan ge. Vi vill 

se att barn liksom äldre och yngre i behov av omsorg ska känna sig trygga i 

händerna på de som arbetar i dessa viktiga yrken. För detta måste personalen 

få resurser, tid och kompetens att utföra sitt arbete. Vänsterpartiet har på 

riksplan tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna därför drivit 

igenom 4,35 miljarder kronor 2021 till äldreomsorgen utöver liggande budget. 

I Helsingborg blev detta 53,2 miljoner extra. Vi vill att alla ska ha rätt till en 

värdig och innehållsrik barndom likväl som ålderdom. Vi vill se en rättvis 

pension och bostäder som helsingborgarna har råd att bo i. Helsingborg ska 

vara en stad för både barn, ungdomar, vuxna och äldre.  

 

En trygg stad med lika förutsättningar oavsett var du bor  
Vänsterpartiet vill se en stad där förutsättningarna inte ska vara beroende av 

vilken del av staden du bor i. Du ska ha samma rätt till en god skolgång, bra 

språkutveckling eller stöd att nå dina mål i skolan oavsett vilken skola du går 

på. Bostadssegregationen måste minskas och mötesplatser och likvärdiga 

livsvillkor skapas på allvar. För oss i Vänsterpartiet kommer det alltid vara 

avgörande att bekämpa fattigdom. När människor tvingas leva på oerhört låga 
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inkomster påverkas både hälsan och barnens möjligheter att bryta 

utanförskapet. Alla områden i Helsingborg ska vara trygga. När människor 

känner trygghet, tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i 

samhällsutvecklingen så kan vi skapa en stad för alla. 

 

En viktig del när vi belyser trygghet är också att lyfta det våld som kvinnor 

utsätts för. Samhället behöver vara tydliga i sitt stöd till våldsutsatta kvinnor 

och arbeta på alla plan för att skapa trygghet. Vid våld i hemmet drabbas ofta 

barnen precis som kvinnan. Vi vill att kommunen stärker samarbetet med 

kvinnojouren och att den utsatta kvinnan alltid blir lyssnad på och tas på 

allvar. Vid hedersvåld är det viktigt att de unga tjejer som ofta utsätts kan få 

hjälp och stöd vidare t.ex. genom skolans elevhälsa. Inga kvinnor eller tjejer i 

Sverige tillhör sin man, släkt eller sin familj. Varje tjej och kvinna ska kunna 

bestämma över sitt eget liv.  

 

Bryt segregeringen och skapa bostäder för alla 

Vänsterpartiet vill se en långsiktigt hållbar stadsutveckling, både ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt. Även när det gällde H22 ställde vi dessa krav. När 

beslutet togs lyfte vi fram tre konkreta områden som vi saknade i förstudien 

till H22. Vi förslog därför att Helsingborg under H22 skulle ansluta sig till 

FN-initiativet The Shift och att initiativ för att bryta segregeringen i staden blir 

en självklar del av arbetet i samtliga tre fokusområden. Vi ville också att minst 

en av våra stationsorter skulle inkluderas som ett av stadsmässans fysiska 

områden. 

 

I Helsingborg liksom i många andra städer ser vi att det blir allt svårare för 

låginkomsttagare att få egen bostad. Det finns helt enkelt alltför få bostäder för 

den som inte har en högre inkomst eller ett eget kapital.  

 

The Shift vill ändra inriktningen på debatten och peka på kopplingen mellan 

bostad och välfärd. Flera städer i Europa och runt om i världen har redan 

anslutit sig till detta FN-initiativ, bl.a. Malmö som första stad i norden. 

Projektet syftar till att bostaden ska ses som en mänsklig rättighet, inte en 

handelsvara. Projektet vill att bostäder ska vara ekonomiskt tillgängliga för 

alla och vara en plats där familjer kan leva ett värdigt liv, vilket Vänsterpartiet 

tycker är mycket viktigt.  

 

Helsingborg har ett ambitiöst bostadssocialt program med akutboende, 

stödboende, kommunala kontrakt, tränings- och jourlägenhet, hyresgaranti och 

Bostad Först som vi tycker är mycket viktigt. Till det bostadssociala 

programmet tas 35 miljoner kronor från Helsingborgshems avkastning. 

Vänsterpartiets anser att programmet ska finnas kvar, men inte att 

Helsingborgshems hyresgäster ska betala mer än andra helsingborgare, utan 

att det ska vara ett delat ansvar i kommunen.  
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Trots goda insatser framträder bilden av det som görs för att motverka 

hemlöshet är långtifrån tillräckligt. När man träffar både dem som själva lever 

i akut hemlöshet och dem som arbetar med dessa personer påtalar de att 

behovet av ett akutboende är stort. Vänsterpartiet har därför avsatt 15 miljoner 

kronor 2023 och 30 miljoner kronor 2024 för att bygga ett nytt akutboende. 

Detta finansierar vi med det anslag som annars hade gått till byggandet på 

Östra Ramlösa.  

 

Minskade anslag till stadsmässan ger ungdomsbiljett och lovaktiviteter 

När beslutet om H22 fattades i kommunfullmäktige röstade Vänsterpartiet i 

likhet med en majoritet i fullmäktige, för att 132 miljoner kronor av det totala 

beloppet 250 miljoner kronor skulle gå till välfärds- eller 

stadsutvecklingslösningar. 

Men för genomförande av själva stadsmässan H22 ville vi att summan skulle 

halveras, från 118 till 59 miljoner kronor. I stället ansåg vi att deltagande 

företag kunde betala en större andel av mässan. Vänsterpartiet yrkade därför 

på att 59 miljoner kronor i stället för 118 skulle anslås till stadsmässan H22.  

Istället föreslog vi att 11,7 miljoner kronor skulle användas till ett 

arbetstidsförkortningsprojekt och att 15 miljoner kronor skulle gå till tillfälliga 

insatser under coronapandemin 2021.  

 

För budgeten 2022 har vi valt att för de 32 återstående miljonerna finansiera 

21 miljoner kronor för Skånetrafikens ungdomsbiljett, så att barn och unga i 

årskurs 7,8 och 9 samt gymnasiet åker avgiftsfritt. Vi har även valt att lägga 

11 miljoner kronor på utökade och avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga 

under hela året.   

 

En arbetsgivare som skapar trygghet, arbetsglädje och goda arbetsvillkor 

De anställda är kommunens främsta resurs. Vi vill att Helsingborgs stad ska 

vara en bra arbetsgivare och ett föredöme för andra arbetsgivare. 

Vänsterpartiet arbetar för att kommunen ska ta ansvar för att den kollektiva 

lönediskrimineringen mellan män och kvinnor upphör. Vi kan göra mycket på 

kommunal nivå, då den absolut största andel anställda inom kommuner och 

landsting är kvinnor. En av våra viktigaste uppgifter är att kämpa för löner 

som går att leva på, trygga anställningsvillkor och bra möjligheter att 

utvecklas i sitt yrke för kommunens anställda. Det är inte bara en rättvisefråga, 

utan också en förutsättning för att kommunen ska ha möjlighet att rekrytera 

personal i framtiden.  

 

Vi vill utveckla den kommunala verksamheten utifrån helsingborgarnas 

behov. För att det ska lyckas behöver stadens förvaltningar bli bättre på att 

samverka. Samverkan ska alltid ske i syfte att ha helsingborgarnas bästa i 

åtanke istället för att fastna i enskilda förvaltningars ansvarsområden. Därför 

är det viktigt att kommunen arbetar för att återta redan privatiserad 

verksamhet. Erfarenheten visar att privatiseringar innebär vinst till enskilda 
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istället för välfärd till flertalet, för de anställda leder det till otryggare 

anställningar, fler deltider, mer stress och sämre arbetsmiljöer.  

 

Vi vill att Helsingborg ska vara en förebild när det gäller att rekrytera utifrån 

ett mångfaldsperspektiv. Alla arbetsplatser behöver vara platser där människor 

med olika bakgrunder möts och kan bidra med olika perspektiv in i 

verksamheten. Alla arbetsplatser i kommunen behöver en bred 

språkkompetens samt ett inkluderande perspektiv där en funktionsvariation 

inte automatiskt ses som ett hinder utan så långt det är möjligt ger möjlighet 

till anpassning för att kunna arbeta efter förmåga. På sikt vill Vänsterpartiet se 

en generell arbetstidsförkortning. Vi har därför lagt förslag i budget 2022 att 

ett arbetstidförkortningsprojekt genomförs inom en demensenhet på vård- och 

omsorgsförvaltningen.  

 

Vänsterpartiets förslag till beslut 
 

 att fastslå stadens inriktningar enligt Vänsterpartiets förslag 

 att för år 2022 fastställa resultatmålet till att utgöra minst 0,4 procent 

av skatteintäkterna enligt Vänsterpartiets förslag 

 

Barn- och utbildningsnämnden  

 
Barn- och utbildningsnämndens uppdrag är att skapa de bästa möjliga 

förutsättningar för barn och ungas uppväxt, vidare studier, arbete och ett 

hållbart liv. Barn och elever ska känna sig trygga, få stöd i sin personliga 

utveckling och utveckla sin lust att lära och få kunskap. De ska rustas för en 

framtid i förändring, där hållbarhet, respekt för demokrati och människors lika 

värde är centrala begrepp. 

 

En likvärdig skola för alla barn och unga 

Barn kommer till förskolan och skolan med olika förutsättningar och det är 

dessa skillnader som skolan ska kompensera för. Vänsterpartiet i Helsingborg 

vill satsa på skolan, för att ge alla barn och unga en bra start i livet. Enligt 

skol- och fritidsförvaltningen skulle barn- och utbildningsnämnden behöva 

100 miljoner kronor i tillskott för att kompensera de senaste årens 

underfinansiering. Vänsterpartiet sänker därför överskottsmålet för att 

investera i barn- och ungas utbildning och ger nämnden ytterligare 43,5 

miljoner kronor utöver alliansens förslag. En del av den ekonomiska 

tilldelningen sker i form av en ökad uppräkning till totalt 2% d.v.s. ytterligare 

37,5 miljoner kronor, vilket är den uppräkning som mer korrekt motsvarar 

kostnaden för ökade löner med mera. Det övriga tillskottet består av en 

förstärkning på 6 miljoner kronor specifikt avsatt för arbetet med barn som 

behöver extra stöd för att nå kunskapskraven.  

 

Skolan ska vara en plats där barn möts, som annars inte skulle ha mötts. De 

olika skolformerna, från förskolan till vuxenutbildningen, har alla en 
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demokratisk och en pedagogisk uppgift. Lärandet sker hela tiden och i olika 

sammanhang. För de som kommer från studieovana hem har skolan ett 

särskilt ansvar. Skolan ska präglas av ett arbetssätt där människors olikheter 

ses som en tillgång. Elevinflytande och elever egen organisering är viktigt för 

lärandet. Vi vet att det är en elevs klassbakgrund som är den viktigaste faktorn 

för dennes möjlighet att få ett bra slutbetyg. Därför kommer hög kvalitet och 

likvärdighet i stadens alla skolor att ha prioritet i Vänsterns skolpolitik. 

 

Det finns stora grupper elever som har svårt att nå målen i skolan. Det är 

viktigt att det finns tillräckligt med personal så att lärarna får möjlighet att 

prioritera tid med dessa elever. Dessa elever ska ha extra professionellt stöd 

för sitt lärande. En bra pedagogisk verksamhet i skolan och förskolan kräver 

att personalen är befriade från onödig dokumentation och garanteras tid för 

planering och kompetensutveckling. Pedagogerna ska prioritera arbetet med 

att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Det är viktigt att det 

finns speciallärare, fritidspedagoger, elevassistenter, administratörer, 

vaktmästare och annan skolpersonal som utgör en viktig del av skolan, för att 

lärarna ska kunna koncentrera sig på sitt pedagogiska uppdrag. 

 

Verksamheten ska organiseras så att stress, anonymitet och olika typer av 

förtryck motverkas. Elevhälsan måste vara ett stöd för barnen både i deras 

skolvardag och personliga utveckling och ha kompetens att bemöta barn från 

olika familjekonstellationer, länder och samhällsklasser. Stressen har ökat de 

senaste åren i skolan. Det kan också bidra till att andelen elever som inte går 

till skolan riskerar öka. Elevhälsan ska samverka utefter den lokala 

överenskommelse som finns mellan staden och Region Skåne avseende elever 

som riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning, 

för att minska skolfrånvaro och förbättra elevernas psykiska mående. För att 

uppnå en god samverkan mellan Elevhälsan och Region Skånes verksamheter, 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och Habiliteringen (HAB) krävs en 

gemensam utbildning och kvalitetssäkring av arbetet med Samordnad 

individuell planering (SIP), med Elevhälsan som en aktiv part.  

Elevhälsan ska arbeta förebyggande och specialpedagoger ska fortbilda och 

coacha lärare att utforma undervisningen på ett sätt som gynnar alla elever och 

elevers rätt till likvärdigt särskilt stöd. 

 

En trygg förskola som skapar lika förutsättningar 

Forskning visar att barn som gått i förskolan klarar skolan bättre. En bra 

förskola är viktig för att utjämna skillnader utifrån föräldrarnas 

utbildningsbakgrund. Vi vill ha små barngrupper, där de vuxna kan se alla 

barn och möta deras behov. 

 

Barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga har idag rätt till 15 

timmar per vecka i förskolan. Vi vill att alla barn ska ha rätt till 30 timmar. 

Inte minst är detta oerhört viktigt för de barn som behöver stöd i sin 

språkutveckling. I flerbarnsfamiljer där ett annat språk än svenska pratas i 
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hemmet kan nuvarande regelverk leda till att syskon hamnar efter i 

språkutvecklingen. Detsamma gäller för barn till föräldrar som är arbetslösa. 

Därför vill vi att barn- och utbildningsnämnden utreder möjligheterna för att 

utöka rätten till förskola till 30 timmar för alla barn. Vi vet idag att de barn 

som gått i förskolan får bättre skolresultat och bättre möjligheter att skapa sig 

ett bra liv och på så vis kan bidra mer till samhället. Samtidigt så är 

barngrupperna stora, Vänsterpartiet ser därför ett behov av ökade resurser. 

Barnen behöver förskolan och förskolan behöver goda förutsättningar för att 

kunna ta hand om barnen. 

 

En skola fri från diskriminering och stereotyper 

Olika familjer ser olika ut och detta avspeglar sig i förskolans verksamhet. Vi 

vill se ett aktivt arbete för att synliggöra andra familjeformer än den 

traditionella kärnfamiljen. Genuspedagoger är värdefulla för att stödja arbetet 

med jämställdhet i förskolan och skolan. 

 

Det är viktigt att spegla olika barns erfarenheter och säkerställa att barn slipper 

möta rasistiska stereotyper i förskolan och skolan. För att förstå rasism och 

homofobi är det centralt att det på förskolor och skolor diskuteras och lyfts 

fram olika sätt att leva och olika gruppers historia. I skola måste finnas 

nolltolerans för mobbing och sexuella trakasserier. Skolan måste arbeta 

förebyggande och arbeta med värderingar och attityder.  

 

Fritidshemmen fyller en viktig funktion genom att ge skolbarn en meningsfull 

fritid i närvaro av vuxna. En samlad skoldag, med skola, och fritid i 

samverkan, utgör en helhet för barn att växa i. 

Helsingborgs skolor och förskolor ska finnas för alla barn i Helsingborg 

utefter deras behov. 

 

Förskolor och skolor ska ha hög kvalitet när det gäller miljö och byggstandard 

och vi prioriterar ett ekologiskt byggsätt. Barn i skolan har samma behov och 

rätt som vuxna till en god arbetsmiljö. Lokalerna ska utformas så att 

verksamheten fungerar väl ur elevernas perspektiv. Det här är extra viktigt när 

det nu planeras flera nya skolbyggnader. Skolbyggnader måste vara 

tillgängliga för alla barn. Ett bra sätt att säkerställa detta är att i samråd med 

SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, funktionssäkra alla stadens 

skolor, både befintliga, nybyggda och renoverade. Det kan handla om allt från 

hörselslingor till ljuddämpning, grupprum, färgsättning med mera.  

 

Vänsterpartiets förslag till beslut 

 

 att godkänna ekonomisk tilldelning för barn- och utbildningsnämnden 

enligt Vänsterpartiets förslag  

 att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att säkerställa att elever 

som riskerar att inte nå kunskapskraven får det stöd som behövs  

(6 miljoner kronor) 
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 att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda vad det 

skulle kosta att inför rätten till 30 timmars förskola för alla barn, med 

ambitionen att på sikt införa detta  

 

Vård- och omsorgsnämnden 

 
Aldrig förr har så många så snabbt förstått hur underfinansierad vård- och 

omsorgsnämnden har varit, som när pandemin spred sig inom svensk 

äldreomsorg. Vänsterpartiet har varje budgetår tillsatt mer resurser till vård- 

och omsorgsnämnden, vilket har visat sig hade varit mer än välbehövligt. Nu 

står kommunen inför det faktum att det skulle krävas ungefär 200 mnkr för att 

vård- och omsorgsnämnden skulle komma upp i medelnivå gällande 

resurstilldelning jämfört med jämförbara kommuner.  

 

Vänsterpartiet vill på sikt ge de helsingborgare som är i behov av vård- och 

omsorg resurserna för detta och därför väljer vi att minska på överskottsmålet 

och ge vård- och omsorgsnämnden 31,3 miljoner kronor i extra tilldelning 

utöver alliansens förslag. I tilldelningen räknar vi med 2% uppräkning som 

mer korrekt motsvarar kostnaden för ökade löner med mera, vilket innebär ett 

ekonomiskt tillskott på 21,3 miljoner kronor. Det övriga tillskottet består av en 

förstärkning på 10 miljoner kronor för ett projekt med 30-timmars arbetsvecka 

på en demensavdelning.  

 

Höjd grundbemanning och tillit till personalen 

En höjd grundbemanning är av största vikt för att säkra en god och trygg vård 

och omsorg för helsingborgarna. Det behövs en stor satsning på att höja 

bemanningen i alla led från undersköterskor till chefer. Det ska finnas 

sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal så att både vårdtagare 

och undersköterskor, stödassistenter och annan personal känner sig trygga 

med bemanningen och att alla yrkeskategorier finns att tillgå dygnet runt.  

 

Vänsterpartiet vill ha en omsorg där vårdtagarna möts av kompetent personal 

som har tid att utföra sitt arbete, men även hinna med den där extra stunden 

som skapar trivsel och trygghet. Vi vill ha en omsorg att lita på, med goda 

anställningsförhållanden och medarbetare som känner att de kan påverka sin 

arbetsmiljö och arbetsplats. Vi vill att det ska finnas en god samverkan mellan 

fackförbund och kommunen som arbetsgivare.  

 

Administration som inte är direkt kopplad till vårdarbetet behöver minska. 

Istället vill Vänsterpartiet se en tillitsbaserad vård som möjliggör delaktighet. 

Behov och professionalitet måste få styra, inte minutstyrning eller 

administrativa system. Ska den tillitsbaserade styrningen som kommunen tagit 

beslut om på riktigt få ett genomslag som märks av alla medarbetare så måste 

fler anställda samt fackförbunden involveras i arbetet. Med krafttag för en god 

arbetsmiljö för personalen i kombination med kompetent personal som arbetar 
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självständigt med tillit från kommunen, är vi övertygade om att vi kan skapa 

en god äldreomsorg att lita på. 

 

 

 

Nej till privatiseringar  

Vänsterpartiet har varit starka motståndare till att låta privata utförare sköta 

verksamheten på särskilda boenden och i hemvård. Både personal och boende 

har framfört starka klagomål på de privata bolagen som driver vårdboenden. 

Vänsterpartiet vill därför att de verksamheter, som privatiserats och numera 

drivs av vinstdrivande företag, återtas i kommunal regi när avtalen går ut och 

att personalen erbjuds anställning inom kommunen. Vänsterpartiet ser gärna 

en återgång till intraprenadformen som tidigare funnits och är positiva till 

större självstyre för verksamheter även inom hemvården med s.k. 

självstyrande grupper.  

 

Vi välkomnar också andra alternativa driftsformer som inte har vinstsyfte som 

mål, t.ex. personalkooperativ eller IOP, idéburet offentligt partnerskap, som 

innebär att den offentliga sektorn skriver ett samverkansavtal med en idéburen 

organisation. Vi ser också gärna fler typer av boenden. Vänsterpartiet föreslår 

en långsiktig och övergripande planering gällande byggandet av särskilda 

boenden. I en sådan plan behöver det också finnas utrymme för integrerade 

LSS-boenden boenden med färre platser för att ge de boende chansen att 

känna sig som en integrerad del av bostadsområdet. Kommunen måste 

snabbare komma igång med byggnationen för att kunna erbjuda plats för den 

som beviljats särskilt boende.  

 

Arbetstidsförkortning för ett hållbart arbetsliv 

Vänsterpartiet vill att heltid är normen, med möjlighet till deltid för den som 

vill. Vi vill också se ett definitivt slut för delade turer, de anställda ska inte 

behöva välja mellan delade turer eller längre arbetspass och mer helgarbete. 

För Vänsterpartiet är målet en arbetstidsförkortning. Vi vill se ett arbetsliv där 

man både orkar arbeta, göra ett bra jobb och leva utanför jobbet. Inte minst 

inom omsorgsyrken arbetar många ofrivilligt deltid då arbetet är krävande, 

vilket skulle innebära att vårt krav på sex timmars arbetsdag/30 timmars 

arbetsvecka för dessa skulle innebära att deltid blir heltid.  

 

Omsorgen har både höga sjuktal och står inför utmaningen att 

rekryteringsbehovet är stort. Man ser runt om i landet att där man kortat 

arbetstiden, så minskar också sjukskrivningarna och personalen trivs, orkar 

jobba mer och har mer tid för återhämtning. Vi föreslår därför att 30 timmars 

arbetsvecka med bibehållen lön införs på försök under en tre-årsperiod på en 

demensenhet inom vård och omsorg. När kommunen nu står inför att öka upp 

demensplatserna och även har skapat nya demensavsdelningar så hade ett 

sådant projekt passat väl in på en demensenhet, där arbetspassen ofta är 

intensiva. Vi vill också att följeforskning kopplas till detta som belyser hur 



12 (37) 

 

den psykiska och fysiska hälsan hos de anställda påverkas av 

arbetstidsförkortningen, vilka kvalitetsförändringar som kan ses i det utförda 

arbetet och vilka samhällsekonomiska vinster som kan göras av andra 

offentliga aktörer till följd av projektet.  

 

Vänsterpartiets förslag till beslut  

 

 att godkänna ekonomisk tilldelning för vård- och omsorgsnämnden 

enligt Vänsterpartiets förslag  

 att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att genomföra ett projekt 

med arbetstidsförkortning/30 timmars arbetsvecka på en demensenhet  

(10 miljoner kronor) 

 att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag, 

att med fackliga organisationer och medarbetare ta fram en 

handlingsplan för hur minutstyrningen kan slopas och ersättas med ett 

mer tillitsbaserat system 

 att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att slopa 

hjälpmedelsavgiften vid uttag av avgifter inom vård- och omsorg och 

att detta finansieras inom den ekonomiska ramen 

 

Stadsbyggnadsnämnden  
 

Att samhällets utformning och vår boendemiljö påverkar oss och vår hälsa är 

känt. Hur vi förflyttar oss, var vi arbetar och hur vi umgås påverkas av stadens 

utformning och formar våra liv. Politiska beslut lägger grunden för hur våra 

bostadsområden och offentliga rum planläggs och bebyggs, bokstavligen hur 

vi bygger vårt framtida samhälle.  

 

Vi vill att i alla bostadsområden ska det finnas en mix av blandade 

boendeformer, både hyresrätter, bostadsrätter och villor.  Alla har rätt till en 

dräglig bostadssituation och ingen skall behöva känna sig otrygg i det 

offentliga rummet.  

 

Vi vill förtäta, bygga på höjden och stationsnära för att bevara grönytor, 

kolonier, åkermark och strandskyddet. Det går att bygga många bostäder på 

redan hårdgjorda ytor som t ex p-platser. Samlade parkeringsanläggningar 

som parkeringshus gör det möjligt med en betydligt mer effektiv användning 

av marken.  

 

Vänsterpartiet vill freda bra jordbruksmark och strandnära ytor. Vi vill inte att 

fler naturreservat naggas i kanten, som hände med både Örby ängar och Pålsjö 

under den förra mandatperioden. Trädens närvaro i stadsrummet bidrar till 

både bättre luft, den biologiska mångfalden, skonsammare dagvattenhantering 

och behagligare klimat.  I vårt förslag till investeringsbudget lägger vi 

ytterligare medel för både naturreservat, våtmarker och att fler träd planteras.  
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För att kunna skapa ett bilfriare centrum krävs att vi bygger ut 

kollektivtrafiken, intensifierar cykelplanen, planerar parkeringshus på 

strategiska ställen och på så sätt ser till att allt fler helsingborgare får möjlighet 

att ta sig till centrum på annat sätt än med bil.  

 

För att få en bättre stadsmiljö har vi föreslagit att en översyn ska göras av 

biltrafik och parkeringsmöjligheter i stadskärnan, för att till exempel få bort p-

platserna på själva Stortorget och i stället skapa en plats för människor med 

både träd, bänkar och caféer. Samtidigt finns det de som är beroende av att ta 

sig med just bil till centrum, för detta måste handikapplatser och av-påstigning 

planeras. Vi vill också ha en utredning av hur GA-torg kan bli fritt från p-

platser.   

 

Alltför många använder Drottninggatan-Järnvägsgatan som en genomfartsled. 

Vi vill därför att det utreds hur endast kollektivtrafiken och de som tillåts 

använda bussfilen ska få använda denna led för genomfart.  

 

När staden växer och förtätas vill vi att grönområden inte bara bevaras, utan 

samtidigt utvecklas och att den biologiska mångfalden värnas. Planteringar 

och gröna ytor behövs för både svalka under varma sommardagar och för att 

suga upp vatten vid svåra skyfall. Vi är positiva till att både fler 

koloniområden, odlingslotter och stadsodlingar bildas. 

 

Hur vi planerar in det gröna i våra offentliga rum, på våra skolgårdar och 

omsorgsboenden är av stor vikt. Buller är ett folkhälsoproblem och i vårt 

förslag till investeringsbudget har vi därför avsatt ytterligare medel för 

bulleråtgärder. Vi har också avsatt medel i investeringsbudgeten för att alla 

lekplatser efterhand ska vara tillgängliga för alla, d.v.s. oavsett vilka förmågor 

den unge har och på vilket sätt hen förflyttar sig. 

 

Helsingborg är också mer än centralorten, 25 % av befolkningen bor utanför 

stadsgränsen. Under många år har människor på landsbygden upplevt en 

urholkning av samhällsservicen. En levande landsbygd behöver service, inte 

enbart affärer utan även kollektivtrafik och digitalisering.  

 

Vänsterpartiet vill att Helsingborg ska vara en smart stad för alla, oavsett om 

du vill bo i staden eller på landsbygden. Helsingborgs stad ska lika naturligt ta 

ansvar för landsbygden som för staden när det kommer till trygghet, offentlig 

service och utveckling. Vi ser därför mycket positivt på det arbete som nu 

pågår med att utveckla våra stationsorter. 

 

Vi vill att alla barn och unga i Helsingborg ska få avgiftsfria buss- och 

tågresor genom den ungdomsbiljett som Skånetrafiken nyligen lanserat. 

Ungdomsbiljetten ger elever i åk 7,8 och 9 samt gymnasieelever avgiftsfria 

buss- och tågresor även under helger och lov. Kostnaden för detta, 21 miljoner 
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kronor, finansierar vi genom de extra medel Vänsterpartiet har till förfogande i 

och med att vi ville halvera anslaget till stadsmässan H22. 

 

Vänsterpartiets förslag till beslut 

 

 att godkänna ekonomisk tilldelning för stadsbyggnadsnämnden enligt 

Vänsterpartiets förslag 

 att inriktningen för Stadsbyggnadsnämnden får följande ändrade 

lydelse: Hela staden ska upplevas ren och kännas trygg för alla oavsett 

tid på dygnet. När staden växer med bostäder och verksamhetsytor ska 

den göra det med variation såväl i tätorten som på landsbygden och 

med stor hänsyn till livskvalité och social och ekologisk hållbarhet för 

både dagens och framtidens helsingborgare. 

 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda hur 

genomfartstrafik på Drottninggatan-Järnvägsgatan endast ska kunna 

tillåtas för kollektivtrafik och för de fordon som tillåts använda 

bussfilen, men ej för person- och lastbilar  

 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över p-platser på 

Stortorget med målet att själva torget blir parkeringsfritt och att 

handikapplatser och platser för av-påstigning planeras utmed gatan 

runt torget samt att laddplatser för elbilar skapas i närområdet 

 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över 

parkeringssituationen på GA-torg med målet att torget ska bli 

parkeringsfritt och utreda hur detta kan lösas genom p-hus i 

närområdet och/eller ett underjordiskt garage  

 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ge alla barn och unga från 

årskurs 7, 8 och 9 samt gymnasiet avgiftsfria buss- och tågresor (21 

miljoner kronor märkta ”H22-medel ungdomsbiljett”) 

 

Arbetsmarknadsnämnden  
 

Alla människor har rätt att få en möjlighet att försörja sig själva, trots detta är 

arbetslösheten i Helsingborg hög. För att fler ska kunna få ett jobb, krävs både 

en skola som fångar upp alla och en aktiv arbetsmarknadspolitik. 

Vänsterpartiet har valt att minska på överskottsmålet och ge 

arbetsmarknadsnämnden 9,8 miljoner kronor i extra tilldelning utöver 

alliansens förslag. I tilldelningen räknar vi med 2% uppräkning som mer 

korrekt motsvarar kostnaden för ökade löner med mera, vilket innebär ett 

ekonomiskt tillskott på 2,8 miljoner kronor. Det övriga tillskottet består av en 

förstärkning på 5 miljoner kronor för att återinföra en evidensbaserad 

verksamhet av samma typ som Jobb på sikt, samt 2 miljoner kronor för att 

bortse från att räkna med höjningen av underhållsstödet vid beräkning av 

försörjningsstöd. 
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Arbetsmarknadsutbildningar som leder till jobb 

Många företag har svårt att nyanställa, eftersom det saknas personer med rätt 

yrkesutbildning. Det finns också ett behov av att anställa fler inom välfärden. 

Genom vuxenutbildningen ökar möjligheterna att få arbete inom olika 

bristyrken eller läsa vidare på universitet och högskola. Staden ska därför ha 

en välfungerande vuxenutbildning med både grundskole- och 

gymnasieutbildningar och med olika yrkesutbildningar som matchar 

arbetsmarknadens behov, liksom ett nära samarbete med arbetsförmedling och 

olika branschorganisationer och företag. Vi vill att de, ofta framgångsrika, 

arbetsmarknadsprojekt som finns i olika bostadsområden ska fortsätta och 

utvecklas i fler delar av staden. Utbildning har sitt eget berättigande och kan 

för många vara en väg till framtiden. Alla ska ha rätt att utvecklas och lära sig 

mer sig under hela sitt liv oavsett kön, ålder, klass eller etnicitet. Bra 

utbildning är ett sätt att minska klassklyftorna.  

 

Personer med psykisk ohälsa är en växande grupp. Forskning visar att 

personer med psykiska funktionsvariationer i högre utsträckning än andra 

grupper med funktionsvariationer i Sverige både är arbetslösa och upplever ett 

stort utanförskap.  Genom projektet Jobb på sikt, som fanns i Helsingborg 

2011-2018, fick många det stöd som krävdes för att börja arbeta och/eller 

studera och kunde därmed också bryta sin isolering. Jobb på sikt arbetade med 

IPS, en metod som är evidensbaserad och klart mer framgångsrik än 

traditionella metoder för arbetsrehabilitering.  Både företrädare för 

målgruppen och personer i den har sedan dess efterlyst en verksamhet som i 

likhet med Jobb på sikt arbetade med att hjälpa personer som skulle kunna 

komma ut i arbetslivet, men som behöver ett extra stöd för att nå detta.  

Vänsterpartiet tycker att det är ytterst kortsiktigt, att inte satsa på att ha en 

verksamhet för denna målgrupp och utifrån denna målgrupps behov.  

En verksamhet som dessutom på sikt sparar pengar åt samhället, i och med att 

människor kan gå från ersättningar och försörjningsstöd till en inkomst. För att 

inte tala om den förhöjda självkänslan hos deltagarna. I vårt budgetförslag 

lägger vi därför 5 miljoner kronor för att en evidensbaserad verksamhet av 

samma typ som Jobb på sikt åter ska kunna starta. 

 

Kvalitet istället för vinst i vuxenutbildningen 

Vänsterpartiet vill att vuxenutbildningen bedrivs i egen regi. Det är viktigt att 

nyanlända snabbt får stöd med en kartläggning av sina kunskaper och 

kompetenser. Kommunen ska ta tillvara på både formell och informell 

kompetens. Det ska finnas vägar för att validera kunskaper samt få stöd för ev. 

vidareutbildning eller annan kompetensutveckling. Det är i detta sammanhang 

viktigt att staden uppfyller sitt demokratiuppdrag och verkar för att människor 

snabbt blir aktiva deltagare i samhället. Helsingborg har överlåtit att en stor 

del av undervisningen i svenska för invandrare (SFI) till privata företag. 

Omfattande kvalitetsbrister har uppdagats. För att kunna ha ett långsiktigt 

kvalitetsarbete vill vi återta all SFI-undervisning i kommunal regi när avtalen 

går ut. SFI-undervisningen behöver också ett förstärkt genusperspektiv, 
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utbildningen ska både ge språkkunskaper och ha ett demokratiskt 

medborgarperspektiv. 

 

I Helsingborg ska inga barn vara fattiga 

I Helsingborg är barnfattigdomen högre än i många andra kommuner i 

Sverige. Enligt Barnombudsmannen levde år 2017 mer än var tionde barn i 

Helsingborg i barnfattigdom. Dessa barn bor i familjer där pengarna inte 

räcker till hyra och andra viktiga levnadskostnader. Inte minst barn till 

ensamstående föräldrar har ofta en mycket pressad situation. En del av de barn 

och unga, som ingår i barnombudsmannens statistik, lever i familjer som har 

försörjningsstöd. Där har Helsingborgs stad möjlighet att göra en liten skillnad 

i dessa barns och ungas liv genom att bortse från att räkna med höjningen av 

underhållsstödet vid beräkning av försörjningsstöd. Vi har därför tagit med 

detta i vårt förslag till budget och avsatt 2 miljoner kronor.  

 

Vänsterpartiets förslag till beslut 

 

 att inriktningen för arbetsmarknadsnämnden får följande ändrade 

lydelse: Fler invånare med ekonomiskt bistånd ska få stöd att bli 

självförsörjande. Det ska finnas ett brett utbud av verksamheter och 

arbetsmarknadsprojekt för att erbjuda kompetensutveckling. Vi möter 

invånarna med både stöd och förväntningar, tillsammans arbetar vi för 

att invånare ska komma i självförsörjning och på så vis bli en del av ett 

mer integrerat och tryggt Helsingborg med livskvalitet för alla.  

 att godkänna ekonomisk tilldelning för arbetsmarknadsnämnden enligt 

Vänsterpartiets förslag 

 att ge arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att återstarta en 

evidensbaserad verksamhet av samma typ som Jobb på sikt  

(5 miljoner kronor) 

 att arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att vid beräkning av 

försörjningsstöd ej beakta den ökning av underhållsstöd som gjort 

under 2021 (2 miljoner kronor) 

 att ge arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att vid beräkning av 

försörjningsstöd beakta medlemsavgiften i Hyresgästföreningen som 

en godkänd kostnad för att uppnå en skälig levnadsnivå 

 

Socialnämnden  
 

Socialnämnden har enligt lag ett viktigt och övergripande ansvar för att ge 

stöd samt samordna insatser för människor med sociala svårigheter. Eftersom 

socialtjänsten bär på det yttersta ansvaret för att hjälpa människor i nöd måste 

verksamheten inte bara vara tydlig och konsekvent med sina åtaganden, utan 

också flexibel och snabb på att anpassa sina insatser när samarbetet med andra 

myndigheter brister. Vänsterpartiet har förståelse för socialtjänstens komplexa 

uppgift men menar att det är vår skyldighet att se till att inga barn eller vuxna 

hamnar mellan stolarna när instanserna brister.   
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Vänsterpartiet vill att socialtjänstens förebyggande och uppsökande 

verksamhet ska vara prioriterad och sänker därför överskottsmålet för att 

kunna föreslå en förstärkning med ytterligare 5, 8 miljoner utöver 

alliansens förslag. Den ekonomiska tilldelningen sker i form av en ökad 

uppräkning till totalt 2% vilket är den uppräkning som mer korrekt motsvarar 

kostnaden för ökade löner med mera.  

 

Resurser för förebyggande socialt arbete 

Politiken måste se till att socialtjänsten har tillräcklig med resurser för att möta 

ärendeökning och komplexiteten i ärendena. I en situation där den 

sammanlagda erfarenheten har sjunkit drastiskt de senaste åren måste 

socialtjänsten vara rustad och överanställa om så behövs för skapa trygghet 

och lärandemiljö för de nyanställda.  

 

Socialtjänsten behöver ha en helhetssyn på individen men också kunskap om 

strukturella samhällsproblem. Samhällsinformation ingår i uppdraget enligt 

lag. Varje individ som kommer i kontakt med myndigheten ska få begriplig 

och tydlig information. Samhällsinformation ska kunna vara en insats. 

 

Enligt ett fullmäktigebeslut från 2019 skulle insatser göras för att personer 

med missbruks-, beroende-, och psykiatrisk problematik skulle kunna erbjudas 

aktiviteter och sysselsättning.  Flera i målgruppen har också länge efterlyst 

detta. Vi hoppas att den utredning om detta som nu gjorts också leder till att 

aktiviteter och sysselsättning kommer igång och att det finns med i nämndens 

planering.   

 

Helsingborgs kvinnojour är en viktig del i arbetet för att skydda utsatta 

kvinnor. Kvinnojouren överlever tack vare sparade pengar. Sänkt kommunalt 

bidrag och en nationell trend där kommuner hänvisar kvinnor till privata 

boenden slår hårt mot verksamheten. Vänsterpartiet anser att Kvinnojourens 

verksamhet måste tryggas, både genom en tillräcklig kommunal finansiering 

och en långsiktighet i denna bidragsgivning, till exempel genom en IOP. 

  

Bostaden är en rättighet 

Socialtjänsten avspeglar hur solidariteten med utsatta människor fungerar i 

kommunen. “Bostad först”-modellen som finns i Helsingborg, som visat sig 

vara mycket framgångsrik, men bostadssituationen för många utsatta grupper 

behöver ytterligare förstärkas. Vänsterpartiet har därför avsatt 15 miljoner 

kronor 2023 och 30 miljoner kronor 2024 för att bygga ett nytt akutboende. 

Detta finansierar vi med det anslag som annars hade gått till byggandet på 

Östra Ramlösa i den investeringsbudget som alliansen lagt.  

 

Våld i nära relationer och speciellt våld mot barn och kvinnor är problem som 

kräver samarbete och stora insatser. Vänsterpartiet vill att kvinnor som blir 

utsatta för våld i nära relationer får den hjälp och det stöd de behöver.  Det vi 
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vet från forskningen är att det finns två stora hinder för det sociala arbete när 

det gäller våld mot kvinnor. För det första är tilltron till myndigheterna låg och 

detta kan handla om dåliga erfarenheter och byråkratiska svårigheter. Vi anser 

att kvinnor behöver känna att de blir lyssnade på. Om en kvinna vill stanna i 

sin hemkommun trots alla rekommendationer måste socialtjänsten till sist vara 

flexibel och anpassa sitt arbete. Det värsta som kan hända är att våldsutsatta 

blir ensamma i sin situation och därmed blir mer sårbara. 

 

Det är mycket viktigt att socialtjänsten i Helsingborg ska kunna erbjuda all 

hjälp som går att få utan att fastna i regler med krav som kan leda till större 

risker. Kvinnojouren har slagit larm om att kvinnor, som levt gömda, har 

mycket svårt att hitta ett eget boende och starta om livet efter tiden på en 

kvinnojour. Vi vill därför att dessa kvinnor, med eller utan barn, beaktas i det 

bostadssociala programmet, en social förtur för dessa till en lägenhet borde 

vara prioriterat. Vi vill att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck tas på 

största allvar och att tidigt stöd ges till unga som lever i en miljö med 

hedersproblematik. Detta kräver ett nära samarbete mellan skolan, elevhälsan 

och socialförvaltningen.  

  

Vänsterpartiets förslag till beslut 

 

 att godkänna ekonomisk tilldelning för socialnämnden enligt 

Vänsterpartiets förslag 

 att socialnämnden får i uppdrag att i dialog med Kvinnojouren ta fram 

en plan för hur Kvinnojourens verksamhet långsiktigt ekonomiskt kan 

tryggas, förslagsvis genom en IOP 

 

Idrotts- och fritidsnämnden  
 

Idrotts- och fritidsnämnden Barn och unga ska ges samma rättigheter och 

möjligheter till en meningsfull fritid fri från könsstereotypiska mönster. Vi vill 

sänka avgifter som kan vara ett hinder för de med små resurser, det ska inte 

vara ekonomin som avgör vem som ska ha möjlighet till kreativitet, fritid och 

idrott. Staden ska erbjuda avgiftsfria sommaraktiviteter som simskola, idrott 

och kulturaktiviteter till alla barn. Genom att barn får testa olika aktiviteter 

väcks nya intressen. En meningsfull fritid är en förutsättning för demokratisk 

delaktighet. Därför avsätter Vänsterpartiet ytterligare 13,8 miljoner kronor 

utöver alliansens förslag för att ge nämnden en uppräkning på 2% dvs 

ytterligare 2,8 miljoner kronor som mer korrekt motsvarar de förväntade 

löneökningarna och att satsa på utökad och avgiftsfri lovverksamhet för barn- 

och unga på 11 miljoner kronor.  

 

Vänsterpartiet vill uppmuntra ett allsidigt föreningsliv. Viktigt är att se över 

hur staden hjälper mindre föreningar så att vi både ökar delaktigheten i 

föreningen och rekryterar nya medlemmar, får fler föreningar och fler i de 

olika stadsdelarna, i stället för några dominerande. Vi vill att tjejers aktiviteter 
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uppmuntras och stödet ökas, i dag går en större andel av pengarna till killars 

aktiviteter. Vi vill att det ska finns ett tydligt jämställdhets-, jämlikhets- och 

integrationsperspektiv i stödet till föreningar. Vi vill att aktiviteter och 

mötesplatser finns i hela staden. Fritidsgårdar och andra mötesplatser med 

generösa öppettider är viktiga för att ta tillvara barns och ungas engagemang, 

kreativitet och vilja. Barn och ungdomar ska kunna påverka sina mötesplatser 

och ses som resurser. Vänsterpartiet vill också ha generationsöverskridande 

mötesplatser/ allaktivitetshus, där både unga och vuxna helsingborgare kan 

mötas, likaså personer med funktionsvariationer.  

 

Drottninghögsbadet har länge utgjort en viktig mötesplats framförallt för 

helsingborgare i de nordöstra delarna. Badet har bidragit till simkunnighet, 

rörelse men även lockat helsingborgare från andra stadsdelar till området. En 

viktig del av badets verksamhet har sommarskimskolan stått för. 

Vänsterpartiet vill fortsatt se ett friluftsbad i de nordöstradelarna av 

Helsingborg. Vi har alldeles för få utomhusbassänger och ett utomhus bad i 

området ger en större möjlighet för barn som annars har långt till stranden att 

lära sig simma. Vi vill att ett nytt bad byggs och att det drivs av idrotts- och 

fritidsnämnden.  

 

Inkluderande mötesplatser skapar en tryggare stad 

Vi vill att stadens fritidsgårdar och mötesplatser aktivt jobbar med att både 

flickor och pojkar ges makt, resurser och utrymme. Fritidsgårdar och 

mötesplatser liksom föreningslivet har en viktig roll i frågor som berör 

inkludering, jämställdhet och delaktighet. Alla ungdomar oavsett sexuell 

läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska känna sig välkomna, sedda och 

bekräftade. Det ska finnas ett nära samarbete med HBTQI- rörelsens 

organisationer i utvecklingen av staden.  

 

Resurser ska fördelas efter behov och vid underhåll eller nybyggnation ska 

alla delar av staden, inte minst ytterområdenas behov, beaktas. Staden ska vara 

generös med att upplåta stadens anläggningar för såväl organiserad som 

spontan fritidsaktivitet. Idrotts- och gymnastikhallar i skolbyggnader och 

skolgårdar ska kunna användas aktivt på kvällar och helger året runt. 

Tillräckligt med alternativ måste finnas, så att både föreningslivet och 

spontanidrotten har platser att vara på. I rapporten Ung livsstil framkommer 

det att många unga inte kan delta i aktiviteter på grund av att kostnaderna är 

för höga. Vi vill att lovaktiviteter ska erbjudas avgiftsfritt till barn och unga.  

 

 att godkänna ekonomisk tilldelning för idrotts- och fritidsnämnden 

enligt Vänsterpartiets förslag 

 att ge idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att utöka de avgiftsfria 

lovaktiviteterna (11 miljoner kronor) 

 

 

 



20 (37) 

 

 

Kulturnämnden  
 

För Vänsterpartiet är kultur en självklar del av välfärden, som inte kan 

prioriteras bort. Kulturen har också ett eget värde som inte behöver motiveras 

av andra nyttoaspekter. Vi vill att inriktningen för nämnden både ska handla 

om att öka delaktigheten i kulturlivet och att stödja det egna skapandet. 

 

Vänsterpartiet tilldelar Kulturnämnden ytterligare 14 miljoner kronor 

utöver alliansens förslag. Av dessa är 2% d.v.s. 2 miljoner kronor en utökad 

uppräkning som mer korrekt motsvarar de beräknade löneökningarna. 2 

miljoner kronor går till den fria kulturen och 10 miljoner kronor till en 

satsning på biblioteken.  

 

I stadsplaneringen spelar lokaliseringen av mötesplatser, kulturella händelser 

och institutioner en viktig roll.  Undersökningen Ung Livsstil har visat att den 

socioekonomiska bakgrunden är avgörande för deltagande i både idrott och 

kultur plus att ungdomar i Helsingborg gärna ser att staden satsar på 

biblioteken framför festivaler.  

 

Biblioteken har en viktig uppgift i ett demokratiskt samhälle, både som sociala 

mötesplatser och för kunskapsinhämtning.  De är också högt skattade av 

helsingborgarna. Det syns i besökssiffrorna. Men biblioteken i Helsingborg 

har under en följd av år varit underfinansierade, vilket märks på både stads- 

och områdesbiblioteken och på deras öppettider.  

 

Vänsterpartiet har länge slagits för ett nytt stadsbibliotek och vi är positiva till 

att ett förslag nu ska tas fram, även om vi helst både skulle vilja tidigarelägga 

detta och få in fler verksamheter i det nya biblioteket, i likhet med exempelvis 

stadsbiblioteket i Århus.   

 

Områdesbibliotekens lokala förankring som platser för information och möten 

är också viktiga. De kan gärna finnas i flexibla lokaler som kan användas till 

flera funktioner, t ex i närheten av eller inrymda i skolor, fritidsgårdar, 

träffpunkter, familjecentraler eller service och vård.  

 

Vi har också tidigare slagits för att en utredning om områdesbiblioteken, deras 

antal och deras placering skulle göras. Det har förvisso gjorts för några år 

sedan, men den utredningen hamnade på hyllan. Det senaste 

områdesbiblioteket byggdes i Rydebäck på 1970-talet och sedan dess har inte 

bara mycket förändrats, utan staden har också växt och nya stadsdelar har 

tillkommit. Därför är vi glada för att nu ett nytt uppdrag getts.   

 

Vi anslår i vårt förslag 10 miljoner kronor extra till biblioteken både för att 

förstärka verksamheten och för att utöka öppettiderna, vi anser att inte minst 

stadsbiblioteket borde ha generösare öppettider och söndagsöppet året runt.  
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Institutionerna och den fria kulturen behöver och berikar varandra. Ett 

fungerande kulturliv behöver både kontinuitet och att professionella 

kulturarbetare inom och utanför institutionerna liksom amatörer ges möjlighet 

att verka i staden. Vi vill att staden ska satsa på både det fria kulturlivet och på 

Helsingborgs olika institutioner. 

 

Men det professionella kulturlivet utanför institutionerna har länge levt på 

sparlåga i Helsingborg. En liten förbättring har skett och vi vill genom ett 

extra anslag på 2 miljoner kronor ytterligare bidra till att den fria kulturen ges 

än bättre möjligheter.  

 

En människa, som ges bra möjligheter att uttrycka sig, kommunicera med 

andra och har inflytande över sitt eget liv, blir en människa som är stark och 

trygg i sin egen identitet. Vänsterpartiet anser att barn och unga ska ha rätt att 

både ta del av ett rikt kulturliv och möjlighet att skapa själva. Utbud och 

aktiviteter ska finnas i hela staden så att barn och unga kan välja det som 

passar dem själva bäst. 

 

Vi har länge önskat att Kulturskolan ska finns i olika stadsdelar och vi 

välkomnade därför förslaget att skolan skulle flytta ut delar av sin verksamhet 

i olika stadsdelar. Vi anser att alla unga som vill, ska få möjlighet att delta i 

skapande verksamhet. I dag är köerna långa till många kurser inom skolan och 

vi vill därför att kulturskolan utökas.  

 

Bevarandet av vårt kulturarv är en viktig kulturpolitisk uppgift. För att förstå 

den tid vi lever i och planera för framtiden, anser vi att det är viktigt att 

kunskapen om vår historia finns.  Därför vill vi att den verksamhet som 

Medicinhistoriska föreningen driver ska få fortsätta och få stöd i likhet med 

andra kulturhistoriska föreningar och muséer i staden.  

 

Vänsterpartiet vill att staden åter tar ansvar för Gamla Barnsjukhuset och 

finansierar ett inköp. Stadens föreningar har ett behov av fler samlingslokaler 

och i Gamla Barnsjukhuset finns, utöver de lokaler som tas i anspråk för 

utställningsverksamhet, möjlighet att komplettera en del av detta behov.  

 

Helsingborgs kommunfullmäktige tog år 2015 beslutet att Helsingborg skulle 

gå med i ICORN, ett internationellt nätverk av fristäder för hotade författare, 

musiker, bildkonstnärer och andra professionella kulturskapare från länder 

med beskuren yttrandefrihet. Fristadsarbetet går ut på att erbjuda skydd för en 

hotad konstnär och säkra yttrandefriheten och allas globala rätt att få sina 

åsikter framförda i offentliga sammanhang. Som också innebär att 

fristadskonstnären under sin exil kan arbeta för en annan och mer demokratisk 

utveckling i sitt hemland.   
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Vänsterpartiet vill att Helsingborg inte bara fortsatt ska vara med i ICORN 

utan också att staden tar emot en ny fristadskonstnär år 2022 samt att detta, i 

likhet med tidigare, finansieras av Kommunstyrelsen. 

 
 

Vänsterpartiets förslag till beslut 

 

 att inriktningen för nämnden får följande ändrade lydelse: I samverkan 

med andra aktörer utveckla kulturen i hela Helsingborg, i tätorten 

såväl som på landsbygden, så att den möter invånarnas behov av 

kulturupplevelser, kunskap och bildning där de vistas och bor samt 

ökar både delaktigheten i kulturlivet och det egna skapandet. Detta 

med speciellt fokus på både barn och unga och på underrepresenterade 

grupper. 

 Att godkänna ekonomisk tilldelning för kulturnämnden enligt 

Vänsterpartiets förslag 

 att ge kulturnämnden i uppdrag att förstärka biblioteksverksamheten 

och utöka bibliotekens öppettider, innebärande bland annat 

söndagsöppet året runt på stadsbiblioteket (10 miljoner kronor) 

 att ge kulturnämnden i uppdrag att utöka stödet till fri kultur  

(2 miljoner kronor) 

 att ge Kulturnämnden i uppdrag att ta emot en ny fristadskonstnär 

under år 2022 med finansiering av kommunstyrelsen 

 

Fastighetsnämnden  
 

Fastighetsnämnden förser det bostadssociala programmet med bostäder.  

Vänsterpartiet tycker det är viktigt att stärka arbetet med det bostadssociala 

programmet och då inte minst arbetet med att få fler privata hyresvärdar med i 

programmet. Staden måste också se till att det finns en spridning av lägenheter 

i alla de olika stadsdelarna. 

 

Staden har ett stort fastighetsbestånd men staden växer och därmed också 

förvaltningarnas behov av nya lokaler och bostäder. Vänsterpartiet vill att 

staden i allra största utsträckning också äger de lokaler i vilka staden bedriver 

verksamhet, inte minst därför att detta av ekonomiska skäl också visat sig vara 

det mest gynnsamma. Dessutom anser vi att staden också ska prioritera egen 

verksamhet i de lokaler som staden äger. 

 

Ambitionerna i stadens nya klimat- och energiplan är höga, vi vill att 

fastighetsnämnden både fortsätter sina satsningar på energieffektiviseringar i 

det befintliga fastighetsbeståndet och vid nybyggnation bygger klimatsmart 

både med tanke på energi men också i materialval, som mer trä, gröna tak etc. 

Vi ger därför ytterligare 35 miljoner kronor till energi och klimatåtgärder för 

satsningar på fler solcellspaneler.  
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Alla ska känna sig välkomna i det offentliga rummet. Vänsterpartiet vill att ett 

normkritiskt förhållningssätt ska genomsyra hela stadens arbete. 

Vänsterpartiet anser att alla toaletter i stadens publika verksamheter ska bli 

transinkluderande och könsneutrala, samt att alla toaletter i stadens 

verksamheter blir könsneutrala. Vi vill också att det vid all nybyggnation och 

vid renovering av lokaler där det finns omklädningsrum, även byggs 

könsneutrala omklädningsrum.  

 

En viktig del av fastighetsnämndens arbete anser Vänsterpartiet är att arbeta 

för att alla fastigheter i staden ska vara tillgängliga. Vid nybyggnation eller 

renovering ska ett tillgänglighetsperspektiv finans med så att alla 

helsingborgare kan vistas i stadens fastigheter på lika villkor. Ansvaret för 

fungerande hörselslingor/hörteknik i stadens offentliga lokaler ligger på 

fastighetsägaren enligt plan- och bygglagen. Vänsterpartiet anser att det är en 

självklarhet att alla stadens samlingssalar, aulor och andra lokaler som 

används för publika arrangemang också har väl fungerande hörselslingor så att 

även personer med hörselnedsättning kan besöka arrangemang i dessa lokaler.  

 

Vänsterpartiets förslag till beslut  

 

 att ge Fastighetsnämnden i uppdrag att se till att könsneutrala toaletter 

blir normen i stadens samtliga lokaler och verksamheter   

 att ge fastighetsförvaltningen i uppdrag att vid all nybyggnation och 

vid renovering av lokaler där det finns omklädningsrum, utöver 

omklädningsrum för män respektive kvinnor, se till att det även byggs 

könsneutrala omklädningsrum.  

 att fastighetsnämnden får i uppdrag att vi all nybyggnation och 

renovering av lokaler se till att dessa är tillgänglighetsanpassade, även 

för personer med hörselnedsättning.  

 Att fastighetsnämnden får i uppdrag att vid all nybyggnation och 

renovering av skolor och förskolor i samråd med SPSM se till att 

dessa är tillgänglighetsanpassade.  

 Att ge fastighetsnämnden i uppdrag att använda ytterligare 35 miljoner 

kronor ur investeringsbudgen enligt Vänsterpartiets förslag under 

posten ”Energi och klimatåtgärder” för solcellspaneler.  

 

Miljönämnden  

 
Miljönämnden har ett viktigt uppdrag att kontrollera att lagar som rör miljö 

och hälsa följs, att följa tillståndet i luft, mark och vatten och informera om 

miljötillståndet i staden. Med tillsyn, rådgivning och strategiskt miljöarbete 

arbetar man för att Helsingborg blir en hållbar stad.  

 

Helsingborg har flera gånger vunnit pris som bästa miljökommun. Men än 

finns det mycket att göra om Helsingborg ska bli en stad som vi stolt kan 
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lämna över till kommande generationer. Den enskilt största utmaningen för 

framtiden är sannolikt de klimatförändringar som orsakas av oss människor. 

Om vi ska kunna lämna över ett samhälle i hållbar utveckling till nästa 

generation måste vi agera betydligt kraftfullare än idag.   

 

Vädret kommer att bli mer extremt genom mer återkommande värmeböljor 

delar av året och svårare översvämningar under andra.  Klimatförändringarna 

är mänsklighetens ödesfråga. Därför måste vi kraftigt minska utsläppen nu och 

samtidigt ställa om samhället för att klara av ett mer extremt väder.   

Utsläppen och bullret från trafiken behöver minska kraftigt. Resandet behöver 

ställas om från privatbilism till hållbara alternativ. Samhällsekonomiskt finns 

stora vinster om vi prioriterar kollektivtrafik och cykel framför bilträngsel. Vi 

vill öka odlingsytor och växthus i staden för lokal matproduktion och öka 

andelen växtbaserad mat i kommunens verksamheter. Vi vill främja biogas 

och laddningsmöjligheter för elfordon. Kollektivtrafiken ska köras på 

förnybart och bostadsbyggandet ska bli mer klimatsmart.  

Helsingborg måste också rustas för att hantera effekterna av ett förändrat 

klimat. Läget vid havet ökar risken för svåra översvämningar i framtiden. 

Därför måste stadsplaneringen anpassas utifrån detta. Planteringar och gröna 

ytor behövs för att svalka under heta sommardagar och för att suga upp vatten 

vid svåra skyfall, liksom vattendrag och våtmarker.  

 

I kretsloppssamhället är återanvändning av alla resurser viktig. Avfall ska i 

första hand återanvändas, i andra hand återvinnas och i sista hand förbrännas.  

Att återanvända, finna nya användningsformer i stället för att kassera, är ett 

område under utveckling. Plast är ett av vår tids största gissel. Mikroplast i 

haven är ett allt mer uppmärksammat miljöproblem.  

 

Överförmyndarnämnden  
 

I Överförmyndarnämnden uppdrag ligger att värna om stadens mest utsatta 

medborgare. Vänsterpartiet ser positivt på att en mer effektiv och rättssäker 

hantering skapas genom nämndens arbete med digitalisering av gode mäns 

och förvaltares ekonomiska redovisningar. Det är viktigt att de som blir 

godemän får stöd och en utbildning av kvalitét för att ta sig an uppdraget.   

 
 att utbildningen för godemän kvalitetssäkras och att godemän ges 

uppmuntran och stöd för att kunna ta sig an uppdraget 

 

 

Val- och demokratinämnden  

 
Demokratiska processer måste ständigt bejakas och utvecklas för att skapa en 

representativitet i demokratin. Vänsterpartiet anser att val- och 

demokratinämnden har ett oerhört viktigt arbete med att hålla de demokratiska 
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processerna levande inte minst mellan valår. Särskilt påtagligt är arbetet för att 

öka valdeltagandet i områden med låga valresultat. Vänsterpartiet vill att alla 

som bor i Helsingborg ska ha en nära tillgång till demokratin, men för att 

demokratin också ska vara representativ så har vi en lång väg att gå.  

 

Kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt  

 
Vänsterpartiet har länge påtalat vikten av att fler engageras i 

samhällsutvecklingen och var glada när valnämnden fick ett utökat uppdrag 

att jobba för ett ökat valdeltagande. Vi anser dock att arbetet måste 

konkretiseras och förstärkas. I flera kommuner har valambassadörer (dock 

med olika titlar) arbetat framgångsrikt under och mellan valåren med att öka 

kunskapen om demokrati och rösträtt och valdeltagande. Vänsterpartiet vill 

därför ge kommunstyrelsen i uppdrag att under valår arbeta för ett ökat 

valdeltagande. 

 

Vi anser att förtroendevaldas ersättningar mer ska motsvara en medellön. När 

nya ersättningsregler för förtroendevalda diskuteras efter valet 2022 vill vi 

därför ändra så att ett heltidsuppdrag som kommunalråd i Helsingborg 

arvoderas med 75 procent av en riksdagsledamots arvode och att alla övriga 

fasta och rörliga arvoden, som är kopplade till kommunalrådsarvodet, sänks 

motsvarande, d.v.s. 25%.  

 

I dag har kommunen interndebiteringar mellan flera olika verksamheter och 

mellan olika nämnder. Vänsterpartiet anser att systemet med interndebitering 

mellan enheter ska upphöra. Det är arbetskrävande och tenderar därför också 

att bli onödigt dyrt. Vi vill därför ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 

konsekvenserna av att helt eller i hög utsträckning avskaffa interndebiteringen 

mellan olika enheter inom staden. 

 

Samverkan mellan förvaltningar och professioner måste förbättras för att 

elever ska få en fungerande skolgång och förbättrade uppväxtvillkor i vår stad. 

Vänsterpartiet vill därför se att Barn- och utbildningsnämnden, 

Socialnämnden och Arbetsmarknadsnämnden ska utveckla sin samverkan 

mellan förvaltningarna och professionerna, så att elever får en fungerande 

skolgång och förbättrade uppväxtvillkor. 

 

För att en stad ska vara välmående måste människor vara delaktiga i både 

samhällsliv och arbetsliv. Vänsterpartiet vill därför även att Kommunstyrelsen 

ska ha som mål att arbetslösheten i Helsingborg vid utgången av 2022 ska 

ligga under snittet i riket. 

 

Vänsterpartiets förslag till beslut  

 

 att inriktningen för kommunstyrelsen får följande ändrade lydelse: 

Helsingborg ska ligga i framkant när det gäller livskvalité för alla och i 
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sin strävan efter att bli en jämställd, jämlik och klimatsmart stad. 

Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet ska genomsyra all 

verksamhet i staden. Helsingborg ska vara staden där det är självklart 

att alla har tak över huvudet, likaså att badvattnet är rent. Staden ska få 

företag och talanger med eftertraktad kompetens att etablera sig i 

staden, med fokus speciellt på grön teknologi. Helsingborg arbetar 

kontinuerligt med demokratiutveckling. Det ska vara enkelt för 

invånare, organisationer och företag att ha en dialog med och 

samarbeta med staden. 

 att lägga till ett mål för Kommunstyrelsen med följande lydelse: 

Arbetslösheten i Helsingborg ska vid utgången av 2022 ligga under 

snittet i riket för både unga och vuxna                   

 att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda konsekvenserna av att 

helt eller i hög utsträckning avskaffa interndebiteringen mellan olika 

enheter inom staden 

 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att finansiera mottagandet av en ny 

fristadskonstnär under 2022 

 att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att till Barn- och 

utbildningsnämnden, Socialnämnden och Arbetsmarknadsnämnden ge 

ett särskilt förvaltnings- och professionsövergripande uppdrag att 

utveckla sin samverkan mellan förvaltningarna och professionerna, så 

att elever får en fungerande skolgång och förbättrade uppväxtvillkor 

 Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att under valår arbeta för att öka 

valdeltagandet och att detta görs inom den ekonomiska ramen 

 

Investeringsbudget 2022 samt plan för 2023-2028  

 

Vänsterpartiet säger nej till att bygga på Östra Ramlösa då vi vill värna 

åkermarken. Detta ger oss 183 miljoner kronor att använda till andra 

investeringar, fördelat på; 70 mnkr 2023, 70 mnkr 2024 och 43 mnkr under 

2025. Vänsterpartiet vill investera i barn och ungas nutid och framtid genom 

att investera i klimatåtgärder och tillgänglighetsanspassningar för barn och 

unga,  

 

Även om Helsingborgs stad ligger relativt väl till när det gäller solenergi, kan 

mycket mer göras. Vänsterpartiet vill att Helsingborg ligger i framkant när det 

gäller alternativa energislag och föreslår därför en ökning med 35 miljoner 

kronor.  

 

Uppemot en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarker har försvunnit 

tillföljd av utdikning och uppodling. Många växter och djur är beroende av 

våtmarker, och nitton procent av Sveriges rödlistade arter förekommer här. 

Vänsterpartiet vill öka antalet våtmarker under planperioden och förslår därför 

att posten ökas med 9 miljoner kronor. 
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Vänsterpartiet föreslår även ytterligare investeringar i bulleråtgärder och 

trädplanteringar. Buller är ett utbrett miljöproblem som påverkar människors 

hälsa och välbefinnande. Vi vill därför satsa extra på bulleråtgärder genom 

ytterligare 45 miljoner kronor. Vi vill också se att det planteras fler träd och 

tillför därför 6 miljoner kronor.  

 

Vänsterpartiets förslag till beslut  

 

 att utöka posten för Energi och klimatåtgärder för planperioden med 

35 miljoner kronor, fördelat på 15 mnkr 2023 och 10 mnkr under 2024 

och 2025. 

 att utöka posten för Våtmarker under planperioden med 9 miljoner 

kronor, fördelat på 3 mnkr årligen under åren 2023-2025. 

 att utöka posten för bulleråtgärder med 45 miljoner kronor, fördelat på 

15 mnkr årligen under åren 2023-2025 

 att utöka trädplanteringarna med 6 miljoner kronor, fördelat på 2 mnkr 

årligen under åren 2023-2025 

 att under rubriken Socialtjänst i tillbyggnad av fastighetsbeståndet 

lägga till byggandet ett akutboende för medel om 45 miljoner kronor, 

varav 15 mnkr avsatta för 2023 och 30 mnkr avsatta för 2024 

 Att funktionssäkra stadens skolor i samråd med SPSM så att de är väl 

tillgängliga för att passa alla barn även de med särskilda behov, att för 

detta avsätta 15 miljoner kronor, fördelat på 5 mnkr årligen under åren 

2023-2025 

 Att tillgänglighetsanpassa stadens lekplatser för 15 miljoner kronor, 

fördelat på 5 mnkr årligen under åren 2023-2025 

 att kommunen inleder en dialog med fastighetsägaren i syfte att 

förvärva Gamla barnsjukhuset till gagn för helsingborgarna 

 att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att till 

sommaren 2022 färdigställa ett friluftsbad i den nordöstra staden 

 att den nya skolan på Östra Ramlösa får en placering på annat område 

i Helsingborg 

 att den nya förskolan på Östra Ramlösa får en placering på annat 

område i Helsingborg 

 att den nya idrottshallen på Östra ramlösa får en placering på annat 

område i Helsingborg 

 att det nya bollfältet på Östra Ramlösa får en placering på annat 

område i Helsingborg 

 
 

 

   
Ekonomisk tilldelning 2022 per nämnd  Alliansen  Vänsterpartiet  

 
 

  
Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr  
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Skatteintäkter enligt prognos från SKR april 

2021 

8 710,724 8 710,724  
 

 

  
Justering skatteintäkt för befolkningsförändring 

jämfört med rikssnittet 

34,751 34,751  
 

 

  
Kostnadsutjämningspost -10,000 -10,000  

 
 

  
Antagande om generellt statsbidrag 2022  50,000 50,000  

 
 

  
Fastighetsavgift 251,205 251,205  

 
 

  
Ersättning från Helsingborgshem till kostnader 

för bostäder där kommunen har ett särskilt 

ansvar gentemot vissa grupper 

35,000 0,000  
 

 

  
Finansförvaltning inklusive finansnetto 85,762 85,762  

 
 

  
Upplupna intäkter (mark och exploatering) 20,000 20,000  

 
 

  
Netto, stadsgemensamt (inkl pensioner)  -118,800 -118,800  

 
 

  
Summa intäkter 9 058,642 9 023,642  

 
 

     
 

 
   

Ianspråktagande av resultatöverföring  -60,000 -60,000  
 

 
  

Utdelning från Hamnen/H22 
 

32,000  
 

 
     

 
 

      
 

 
      

 
 

   
Summa kommunbidrag till nämnder enligt 

kommunstyrelsens 

inriktningsbeslut i februari 2021 

-

8748,254 

-8 820,802  
 

 

     
 

 
   

Summa medel till förfogande 250,388 174,840  
 

 
     

 
 

   
Förslag ökad tilldelning (1% enligt alliansens 

förslag, enligt Vänsterpartiets förslag 2% för 

BUN, VON, AMN, SN, IFN och KN) 

-70,233 -137,233  
 

 

     
 

 
   

Resultat skattefinansierad verksamhet 180,156 37,607  
 

 
     

 
 

   
Ekonomisk målsättning 180,734 36,147  

 
 

  
(% av skattenettot) 2,0% 0,4%  

 
 

  
Avvikelse mot ekonomisk målsättning -0,578 1,461  

 
 

     
 

 
   

Barn- och utbildningsnämnden      
 

 

  
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i 

februari 

  
 

 
 

  
- Utgångspunkt 2022, enl. KS inriktningsbeslut 3 693,710 3 693,710  
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- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut 61,655 61,655  

 
 

  
Förslag ökad tilldelning, 1% enligt alliansen, 

2% enligt Vänsterpartiets förslag för vissa 

nämnder 

37,554 75,108  
 

 

  
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt 

inriktningsbeslutet 

3 792,918 3 830,473  
 

 

     
 

 
   

Identifierade poster  
  

 
 

 
  

- Demografi, förändring på grund av ny 

befolkningsprognos 

-24,817 -24,817  
 

 

  
- Förändring på grund av sänkt internränta -0,700 -0,700  

 
 

  
- Generell förstärkning 67,500 67,500  

 
 

  
Förstärkning för stöd till elever som inte når 

kunskapsmålen 

 
6,000  

 
 

     
 

 
 

  
Summering av identifierade poster 41,983 47,983  

 
 

  
Summering tillförda medel 2022 141,192 184,746  

 
 

  
%-uell förändring 3,8% 5,0%  

 
 

  
Summa inriktningsbeslut och identifierade 

poster 

3 834,902 3 878,456  
 

 

     
 

 
   

Vård- och omsorgsnämnden      
 

 

  
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i 

februari 

  
 

 
 

  
- Utgångspunkt 2022, enl. KS inriktningsbeslut 2 100,186 2 100,186  

 
 

  
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut 34,405 34,405  

 
 

  
Förslag ökad tilldelning, 1% enligt alliansen, 

2% enligt Vänsterpartiets förslag för vissa 

nämnder 

21,346 42,692  
 

 

  
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt 

inriktningsbeslutet 

2 155,937 2 177,283  
 

 

     
 

 
   

Identifierade poster  
  

 
 

 
  

- Demografi, förändring på grund av ny 

befolkningsprognos 

5,945 5,945  
 

 

  
- Förändring på grund av sänkt internränta -0,600 -0,600  

 
 

  
- Teknisk justering finansiering Kontaktcenter 

(Omsorgsvalet) 

-0,170 -0,170  
 

 

  
- Förstärkning av grundbemanningen 36,000 36,000  

 
 

  
- Digital välfärd 5,000 5,000  

 
 

  
- Generell förstärkning 22,500 22,500  

 
 

  
Projekt med arbetstidsförkortning 

 
10,000  
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Summering av identifierade poster 68,675 78,675  

 
 

  
Summering tillförda medel 2022 124,426 155,772  

 
 

  
%-uell förändring 5,9% 7,4%  

 
 

  
Summa inriktningsbeslut och identifierade 

poster 

2 224,613 2 255,959  
 

 

     
 

 
   

Stadsbyggnadsnämnden      
 

 

  
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i 

februari 

  
 

 
 

  
- Utgångspunkt 2022, enl. KS inriktningsbeslut 615,065 615,065  

 
 

  
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut 1,748 1,748  

 
 

  
Förslag ökad tilldelning, 1% enligt alliansen, 

2% enligt Vänsterpartiets förslag för vissa 

nämnder 

6,168 6,168  
 

 

  
- Indexutveckling, ökat antal bostäder samt 

justering för uppräkning exkl. avskr. och räntor 

2,151 2,151  
 

 

  
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt 

inriktningsbeslutet 

625,133 625,133  
 

 

     
 

 
   

Identifierade poster  
  

 
 

 
  

- Demografi, förändring på grund av ny 

befolkningsprognos 

-0,236 -0,236  
 

 

  
- Ökade kapitalkostnader 24,500 24,500  

 
 

  
- Förändring på grund av sänkt internränta -39,000 -39,000  

 
 

  
Ungdomsbiljett finansierad med utdelningen 

från Hamnen/H22 

 
21,000  

 
 

     
 

 
 

  
Summering av identifierade poster -14,736 6,264  

 
 

  
Summering tillförda medel 2022 -4,668 16,332  

 
 

  
%-uell förändring -0,8% 2,7%  

 
 

  
Summa inriktningsbeslut och identifierade 

poster 

610,397 631,397  
 

 

     
 

 
   

Arbetsmarknadsnämnden      
 

 

  
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i 

februari 

  
 

 
 

  
- Utgångspunkt 2022, enl. KS inriktningsbeslut 621,899 621,899  

 
 

  
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut 2,057 2,057  

 
 

  
Förslag ökad tilldelning, 1% enligt alliansen, 

2% enligt Vänsterpartiets förslag för vissa 

nämnder 

2,890 5,780  
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- Ökning försörjningsstöd 15,000 15,000  

 
 

  
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt 

inriktningsbeslutet 

641,846 644,737  
 

 

     
 

 
   

Identifierade poster  
  

 
 

 
  

- Demografi, förändring på grund av ny 

befolkningsprognos 

-0,600 -0,600  
 

 

  
- Förändring på grund av sänkt internränta -0,130 -0,130  

 
 

  
- Minskad kostnad försörjningsstöd -15,000 -15,000  

 
 

  
Arbetsmarknadsprojekt likvärdigt jobb på sikt 

 
5,000  

 
 

  
Borse från höjt underhållsstöd vid beräkning av 

försörjningsstöd 

 
2,000  

 
 

     
 

 
 

  
Summering av identifierade poster -15,730 -8,730  

 
 

  
Summering tillförda medel 2022 4,217 14,107  

 
 

  
%-uell förändring 0,7% 2,3%  

 
 

  
Summa inriktningsbeslut och identifierade 

poster 

626,116 636,007  
 

 

    
 

 

  
Socialnämnden      

 
 

  
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i 

februari 

  
 

 
 

  
- Utgångspunkt 2022, enl. KS inriktningsbeslut 575,455 575,455  

 
 

  
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut 7,386 7,386  

 
 

  
Förslag ökad tilldelning, 1% enligt alliansen, 

2% enligt Vänsterpartiets förslag för vissa 

nämnder 

5,828 11,656  
 

 

  
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt 

inriktningsbeslutet 

588,669 594,497  
 

 

     
 

 
   

Identifierade poster  
  

 
 

 
  

- Demografi, förändring på grund av ny 

befolkningsprognos 

-3,008 -3,008  
 

 

  
- Förändring på grund av sänkt internränta -0,080 -0,080  

 
 

  
- Generell förstärkning och utveckling 12,000 12,000  

 
 

  
- Förstärkning krimteamet 1,000 1,000  

 
 

     
 

 
 

  
Summering av identifierade poster 9,912 9,912  

 
 

  
Summering tillförda medel 2022 23,127 28,954  

 
 

  
%-uell förändring 4,0% 5,0%  
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Summa inriktningsbeslut och identifierade 

poster 

598,582 604,409  
 

 

     
 

 
   

Idrotts- och fritidsnämnden      
 

 
  

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i 

februari 

  
 

 
 

  
- Utgångspunkt 2022, enl. KS inriktningsbeslut 284,074 284,074  

 
 

  
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut 2,749 2,749  

 
 

  
Förslag ökad tilldelning, 1% enligt alliansen, 

2% enligt Vänsterpartiets förslag för vissa 

nämnder 

2,868 5,736  
 

 

  
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt 

inriktningsbeslutet 

289,692 292,560  
 

 

     
 

 
   

Identifierade poster  
  

 
 

 
  

- Demografi, förändring på grund av ny 

befolkningsprognos 

-0,418 -0,418  
 

 

  
- Förändring på grund av sänkt internränta -0,315 -0,315  

 
 

  
- Ökade driftkostnader investeringar 8,339 8,339  

 
 

  
Avgiftsfria lovaktiviteter finansierade med 

utdelningen från hamnen/H22 

 
11,000  

 
 

     
 

 
 

  
Summering av identifierade poster 7,606 18,606  

 
 

  
Summering tillförda medel 2022 13,224 27,092  

 
 

  
%-uell förändring 4,7% 9,5%  

 
 

  
Summa inriktningsbeslut och identifierade 

poster 

297,298 311,166  
 

 

     
 

 
   

Kulturnämnden      
 

 
  

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i 

februari 

  
 

 
 

  
- Utgångspunkt 2022, enl. KS inriktningsbeslut 204,548 204,548  

 
 

  
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut 1,661 1,661  

 
 

  
Förslag ökad tilldelning, 1% enligt alliansen, 

2% enligt Vänsterpartiets förslag för vissa 

nämnder 

2,062 4,124  
 

 

  
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt 

inriktningsbeslutet 

208,271 210,333  
 

 

     
 

 
   

Identifierade poster  
  

 
 

 
  

- Demografi, förändring på grund av ny 

befolkningsprognos 

-0,414 -0,414  
 

 

  
- Förändring på grund av sänkt internränta -0,250 -0,250  

 
 



33 (37) 

 

  
Förstärkning till biblioteken 

 
10,000  

 
 

  
Förstärkning till den fria kulturen 

 
2,000  

 
 

     
 

 
 

  
Summering av identifierade poster -0,664 11,336  

 
 

  
Summering tillförda medel 2022 3,059 17,121  

 
 

  
%-uell förändring 1,5% 8,4%  

 
 

  
Summa inriktningsbeslut och identifierade 

poster 

207,607 221,669  
 

 

     
 

 
 

  
Räddningstjänstförbundet (ingår i 

stadsgemensamt) 

     
 

 

  
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i 

februari 

  
 

 
 

  
- Utgångspunkt 2022, enl. KS inriktningsbeslut 133,894 133,894  

 
 

  
Förslag ökad tilldelning, 1% enligt alliansen, 

2% enligt Vänsterpartiets förslag för vissa 

nämnder 

1,339 1,339  
 

 

  
- Teknisk ramjustering -2,000 -2,000  

 
 

  
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt 

inriktningsbeslutet 

133,233 133,233  
 

 

     
 

 
   

Identifierade poster  
  

 
 

 
  

- Fördelning av statsbidrag för övergripande 

ledning  

0,700 0,700  
 

 

     
 

 
 

  
Summering av identifierade poster 0,700 0,700  

 
 

  
Summering tillförda medel 2022 0,039 0,039  

 
 

  
%-uell förändring 0,0% 0,0%  

 
 

  
Summa inriktningsbeslut och identifierade 

poster 

133,933 133,933  
 

 

     
 

 
   

Fastighetsnämnden      
 

 

  
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i 

februari 

  
 

 
 

  
- Utgångspunkt 2022, enl. KS inriktningsbeslut -253,942 -253,942  

 
 

  
- Varav kommunbidrag (inkl Lokalbank 1 & 2 

samt Nyprod.fond, totalt 45 mkr) 

61,148 61,148  
 

 

  
- varav utdelningskrav -315,090 -315,090  

 
 

  
Förslag ökad tilldelning, 1% enligt alliansen, 

2% enligt Vänsterpartiets förslag för vissa 

nämnder 

0,161 0,161  
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Förslag till ekonomiskt utrymme enligt 

inriktningsbeslutet 

-253,781 -253,781  
 

 

     
 

 
   

Identifierade poster  
  

 
 

 
  

- Justerat utdelningskrav på grund av sänkt 

internränta 

-45,000 -45,000  
 

 

     
 

 
 

  
Summering av identifierade poster -45,000 -45,000  

 
 

  
Summering tillförda medel 2022 -44,839 -44,839  

 
 

  
%-uell förändring 17,7% 17,7%  

 
 

  
Summa inriktningsbeslut och identifierade 

poster 

-298,781 -298,781  
 

 

     
 

 
   

Miljönämnden      
 

 
  

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i 

februari 

  
 

 
 

  
- Utgångspunkt 2022, enl. KS inriktningsbeslut 41,101 41,101  

 
 

  
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut 0,459 0,459  

 
 

  
Förslag ökad tilldelning, 1% enligt alliansen, 

2% enligt Vänsterpartiets förslag för vissa 

nämnder 

0,416 0,416  
 

 

  
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt 

inriktningsbeslutet 

41,975 41,975  
 

 

     
 

 
   

Identifierade poster  
  

 
 

 
  

- Demografi, förändring på grund av ny 

befolkningsprognos 

-0,096 -0,096  
 

 

  
- Förändring på grund av sänkt internränta -0,038 -0,038  

 
 

  
- Miljö- och klimatsatsningar (engångsbelopp 

för 2022) 

0,500 0,500  
 

 

     
 

 
 

  
Summering av identifierade poster 0,366 0,366  

 
 

  
Summering tillförda medel 2022 1,240 1,240  

 
 

  
%-uell förändring 3,0% 3,0%  

 
 

  
Summa inriktningsbeslut och identifierade 

poster 

42,341 42,341  
 

 

     
 

 
   

Överförmyndarnämnden      
 

 

  
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i 

februari 

  
 

 
 

  
- Utgångspunkt 2022, enl. KS inriktningsbeslut 16,971 16,971  
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Förslag ökad tilldelning, 1% enligt alliansen, 

2% enligt Vänsterpartiets förslag för vissa 

nämnder 

0,170 0,170  
 

 

  
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt 

inriktningsbeslutet 

17,141 17,141  
 

 

     
 

 
   

Identifierade poster  
  

 
 

 
  

- Generell förstärkning 1,000 1,000  
 

 
     

 
 

 
  

Summering av identifierade poster 1,000 1,000  
 

 
  

Summering tillförda medel 2022 1,170 1,170  
 

 
  

%-uell förändring 6,9% 6,9%  
 

 
  

Summa inriktningsbeslut och identifierade 

poster 

18,141 18,141  
 

 

     
 

 
   

Val- och demokratinämnden      
 

 

  
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i 

februari 

  
 

 
 

  
- Utgångspunkt 2022, enl. KS inriktningsbeslut 0,340 0,340  

 
 

  
Förslag ökad tilldelning, 1% enligt alliansen, 

2% enligt Vänsterpartiets förslag för vissa 

nämnder 

0,003 0,003  
 

 

  
- Valår 2022 7,500 7,500  

 
 

  
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt 

inriktningsbeslutet 

7,844 7,844  
 

 

     
 

 
   

Identifierade poster  
  

 
 

 
     

 
 

 
     

 
 

 
  

Summering av identifierade poster 0,000 0,000  
 

 
  

Summering tillförda medel 2022 7,503 7,503  
 

 
  

%-uell förändring 2205,1% 2205,1%  
 

 
  

Summa inriktningsbeslut och identifierade 

poster 

7,844 7,844  
 

 

     
 

 
   

Kommunstyrelsen inkl. stadsgemensamt 

(exkl. räddningstjänst) 

   
 

  
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i 

februari 

  
 

 
 

  
- Utgångspunkt 2022, enl. KS inriktningsbeslut 503,633 503,633  
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Förslag ökad tilldelning, 1% enligt alliansen, 

2% enligt Vänsterpartiets förslag för vissa 

nämnder 

5,036 5,036  
 

 

  
- Teknisk ramjustering (RSNV) -0,500 -0,500  

 
 

  
- Justering för medfinansiering av Maria 

Station (sista rekvisition 2021) 

-12,000 -12,000  
 

 

  
- Justering av uppräkning (prioritering av 

välfärden) 

-3,500 -3,500  
 

 

  
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt 

inriktningsbeslutet 

492,669 492,669  
 

 

     
 

 
 

  
Identifierade poster  

  
 

 
 

  
- Förändring på grund av sänkt internränta -5,750 -5,750  

 
 

  
- Teknisk justering finansiering Kontaktcenter 

(Omsorgsvalet) 

0,170 0,170  
 

 

  
- Science Park, accelerator- och 

inkubatorverksamhet 

5,500 5,500  
 

 

  
- Ökad myndighetssamverkan 1,200 1,200  

 
 

  
- Informations- och cybersäkerhet 15,000 15,000  

 
 

     
 

 
 

  
Summering av identifierade poster 16,120 16,120  

 
 

  
Summering tillförda medel 2022 5,156 5,156  

 
 

  
%-uell förändring 1,0% 1,0%  

 
 

  
Summa inriktningsbeslut och identifierade 

poster 

508,789 508,789  
 

 

     
 

 
   

Stadsrevisionen      
 

 

  
Reserverat ekonomiskt utrymme enligt 

planeringsanvisningarna 

  
 

 
 

  
- Utgångspunkt 2022, enl. KS inriktningsbeslut 6,640 6,640  

 
 

  
Förslag ökad tilldelning, 1% enligt alliansen, 

2% enligt Vänsterpartiets förslag för vissa 

nämnder 

0,066 0,066  
 

 

  
Reserverat ekonomiskt utrymme enligt 

planeringsanvisningarna 

6,706 6,706  
 

 

     
 

 
   

Identifierade poster  
  

 
 

 
     

 
 

 
     

 
 

 
  

Summering av identifierade poster 0,000 0,000  
 

 
  

Summering tillförda medel 2022 0,066 0,066  
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%-uell förändring 1,0% 1,0%  

 
 

  
Summa inriktningsbeslut och identifierade 

poster 

6,706 6,706  
 

 

 


