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Ett solidariskt, feministiskt
och grönt Helsingborg
Vänsterpartiet vill bygga ett Helsingborg för alla och inte bara för ett fåtal. Vi ställer
solidariteten i främsta rummet, för att göra skillnad krävs en politik som ser till att satsa på
alla i Helsingborg, i både stad, byar och på landsbygden.
Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Vår vision är enkel.
Vänsterpartiet Helsingborg vill omfördela samhällets resurser och bygga en mer jämlik stad.
Medan andra pratar om jämlikhet är det vänstern som har förslagen och politiken för förändring.
Vi vill se en solidarisk välfärd där våra skattepengar går till välfärd och inte till enskilda
riskkapitalisters vinster. Om våra skattepengar inte försvinner i bolagsvinster har vi råd med en
god offentlig välfärd som rymmer olika alternativ.
Ett feministiskt Helsingborg handlar om att omfördela makt och resurser. Feminism och
jämställdhet är för oss inget enskilt projekt, utan ska prägla all verksamhet.
Vi vill att Helsingborg ska ligga i framkant i kampen för ett ekologiskt hållbart samhälle. Visionen
om ett grönt socialistiskt samhälle ska genomsyra all politik.

En jämlik stad
Vänsterpartiet kämpar för en jämlik stad. Vi vill bekämpa fattigdom genom en rättvis ekonomisk
omfördelningspolitik. Vi arbetar för att bekämpa våld genom förebyggande arbete och satsningar på
välfärden.
Vi arbetar mot diskriminering och rasism och uppmärksammar det faktum att alla idag inte har
samma förutsättningar eller behandlas lika. Vänsterpartiet arbetar för ett samhälle där kvinnor och
HBTQ-personer har rätten till sina kroppar och rätt till fri kärlek. Vi arbetar för att personer med olika
funktionsvariationer ska ha lika möjlighet till ett gott liv t ex genom en stärkt rätt till personlig
assistans. Vi vill att det ska råda nolltolerans mot alla former av diskriminering.
Vänsterpartiet arbetar för anständiga arbetsvillkor, ett gott och meningsfullt arbetsliv med bra lön
och tid att leva. Vi vill att alla barn ska få växa upp i trygghet och få den kunskap och det stöd som
behövs för att utveckla just deras förmågor. Vi vill att alla ska ha rätt till en värdig och innehållsrik
ålderdom med rättvis pension. Vi arbetar för att vi ska få leva och utvecklas i en hållbar värld där
miljöfrågor sätts före kapitalets intressen.
Vänsterpartiet anser att frihet och jämlikhet utgör grundläggande förutsättningar för ett gott liv.
Varje enskild människas frihet hänger samman med alla människors frihet. Vi vill se ett jämlikt
samhälle som ger alla människor lika möjlighet till ett gott liv.
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Ekonomisk hållbarhet
För oss är politikens grundläggande uppgift att skapa jämlikhet mellan människor, det är därför vi är
ett socialistiskt parti och ställer upp i parlamentariska val. Vi vill förändra, våra förslag går ut på att
omfördela makt och resurser.
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.
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.

Social hållbarhet
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med
god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans och där människors lika
värde står i centrum. Detta kräver att människor känner trygghet, tillit och förtroende till varandra
och är delaktiga i samhällsutvecklingen.
För oss är social hållbarhet av avgörande betydelse för det demokratiska samhället och helt
nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ju tidigare i en människas liv som samhället satsar
på henne, desto större förutsättningar har människan att må bra och utvecklas och desto mindre blir
de samhälleliga kostnaderna senare. Ett ojämlikt samhälle får också negativa effekter både på
människors hälsa och på samhällets sociala hållbarhet.
Vi vill ta vara på alla människors vilja och förmåga till arbete. Arbetslöshet är ett stort slöseri med
mänskliga resurser. För att fler ska kunna få ett jobb, krävs både en skola som fångar upp alla och en
aktiv arbetsmarknadspolitik.

Ekologisk hållbarhet
Vänsterpartiet är det enda parti som kopplar miljöfrågorna till fördelningspolitik. Vi verkar för en
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 medborgarna att leva miljövänligt.
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Kommunens personalpolitik
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 80 procent av de
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.

En feministisk arbetsgivare
Vi vill att Helsingborg ska vara en feministisk arbetsgivare som aktivt synliggör och motverkar
könsorättvisor i arbetet. En socialistisk och feministisk politik innebär att förflytta makt, både från
högavlönade till lågavlönade och från män till kvinnor.
Arbetsvillkoren för män och kvinnor skiljer sig åt på fler områden än lönen, det handlar om vilka som
får arbetskläder, har de tryggaste anställningarna, karriärmöjligheterna och vilka som tar ut
föräldraledighet och vård av sjukt barn.

Anständiga arbetsvillkor
Vi vill utveckla den kommunala verksamheten utifrån helsingborgarnas behov. Därför är det viktigt
att kommunen arbetar för att återta redan privatiserad verksamhet. Erfarenheten visar att
privatiseringar, förutom att det innebär girighet och vinst till enskilda istället för välfärd till flertalet,
för de anställda leder till otryggare anställningar, fler deltider, mer stress och sämre arbetsmiljöer.
Vi vill omvandla visstidsanställningar till fasta schemalagda heltidstjänster. Deltids- och
visstidsanställda har ofta lägre löner, mindre möjlighet till kompetensutveckling och sämst möjlighet
att påverka på jobbet.
Vänsterpartiet vill därför kraftigt minska antalet timanställda. Vi vill att kommunen ska ha egna
vikariepooler för merparten av vikarierna, för att ge tillsvidareanställningar, bättre
personalförsörjning och högre kvalitet i verksamheten.

Nolltolerans mot diskriminering
På kommunens arbetsplatser ska det inte förekomma någon diskriminering. Personalens
sammansättning ska prägla det omgivande samhället. Flerspråkighet och flerkulturell erfarenhet ska
ses som en merit vid anställningar. Vi vill att Helsingborg ska vara en förebild när det gäller att
anställa personer med funktionsvariationer.
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En bra arbetsmiljö
Kvinnor i offentlig sektor, speciellt inom vård och omsorg, har ofta en stressig arbetsmiljö med
många tunga lyft och drabbas oftare av ohälsa än vad män gör.
Vi vill satsa på att förebygga dåliga arbetsmiljöer. Alla skall ha möjlighet att jobba ett helt arbetsliv
utan att bli sjuka. Kommunen har som arbetsgivare arbetsmiljöansvaret för sina anställda och måste
arbeta aktivt med förebyggande åtgärder och friskvård.

Sex timmars arbetsdag/trettio timmars arbetsvecka
Vi vill på sikt ha en allmän arbetstidsförkortning. Under mandatperioden vill vi starta projekt inom
vård- och omsorgsförvaltningen med sex timmars arbetsdag/trettio timmars arbetsvecka med
bibehållen lön.
En förkortad arbetstid är i högsta grad en jämställdhetsfråga, det ger en bättre balans mellan arbete
och fritid och fler skulle orka jobba heltid fram till pensionsåldern. En generell arbetstidsförkortning,
på sikt en sextimmarsdag för alla, skulle radikalt både förbättra kommunens konkurrenskraft som
arbetsgivare.

Vänsterpartiet vill
● att projekt med sex timmars arbetsdag/trettio timmars arbetsvecka med
bibehållen lön startar inom vård och omsorg
●

ha ett stopp för vinstdrivande bolag inom välfärden och att personalen i stället
erbjuds kommunala anställningar

●

öka de anställdas inflytande genom en god samverkan med fackförbunden och
ett ökat medbestämmande på arbetsplatsen

●

radikalt minska tim- och visstidsanställningarna, få ett definitivt stopp för
delade turer och låta heltid vara normen inom alla verksamheter, deltid en
möjlighet

●

att kommunen är en feministisk arbetsgivare och aktivt arbetar för jämlika
villkor
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Vård och omsorg att lita på
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
verklighetsfrånvända styrmodeller.

Stoppa privatiseringarna
Vi har varit starka motståndare till att låta privata utförare sköta verksamheten på äldre- och LSSboenden. Både personal och boende har framfört starka klagomål på de privata bolagen.
Vänsterpartiet vill därför att de verksamheter, som privatiserats och numera drivs av vinstdrivande
företag, återtas i kommunal regi och att personalen erbjuds anställning inom kommunen.

Arbetstidsförkortning
Vänsterpartiet vill att alla anställningar för kommunens personal ska vara på heltid, med möjlighet till
deltid för den som vill. Vi vill också minska timanställningar och erbjuda personalen ett gott alternativ
till personal till en splittrad arbetsdag genom delade turer.
För Vänsterpartiet är målet en arbetstidsförkortning, inte minst inom omsorgsyrken. Många arbetar
ofrivillig deltid då arbetet är krävande, vilket skulle innebära att vårt krav på sex timmars
arbetsdag/30 timmars arbetsvecka skulle göra deltid till heltid.
En arbetstidsförkortning är även extra viktig inom omsorgen där man ofta har höga sjuktal. Vi vill se
ett arbetsliv där man både orkar arbeta, göra ett bra jobb och leva utanför jobbet. Vi har därför
föreslagit ett 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön införs på försök i kommunala
verksamheter, med start inom vård och omsorg.

Äldreomsorgen och hemvården
Antalet äldre ökar samtidigt som vi lever längre. Vid ökad ålderdom ökar också antalet äldre med
demenssjukdom. Vänsterpartiet vill därför att kommunen ska erbjuda all personal inom
äldreomsorgen kompetensutveckling inom demensvård. Alla äldre har rätt till en äldreomsorg att lita
på.
Med krafttag för en god arbetsmiljö för personalen i kombination med kompetent personal som
arbetar självständigt med tillit från kommunen, är vi övertygade om att vi kan skapa en god
äldreomsorg att lita på.
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En av förutsättningarna för en god omsorg är att man möts och kan kommunicera med personalen
på det språk man talar. Vi vill därför att kommunen utreder vilka språkkompetenser som finns inom
omsorgen utifrån hur behovet ser ut idag och framöver.
Alldeles för många av de äldre besväras av ensamhet. Vänsterpartiet vill att kommunen satsar på
aktivt uppsökande verksamhet som arbetar med de äldres välmående.
Vi vill även att kommunen upprättar en handlingsplan för att förebygga självmord. Även hos den
äldre generationen är missbruk något som bör tas på största allvar. Vi vill att rutiner införs inom
hemvård och hemservice för hur man hanterar misstanke om missbruk, då undersökningar visar att
en del äldre med missbruksproblem inte får de stöd de behöver.

Omsorg om personer med funktionsvariationer
En viktig del av omsorgen utgörs av omsorg av personer med olika funktionsvariationer som behöver
stöd i sin vardag för att kunna leva livet fullt ut. Vänsterpartiet anser att personlig assistans är en
mänsklig rättighet.
Vi vill att Helsingborg ska vara ett föredöme när det kommer till tillgänglighet och stöd för
funktionsvarierade. Vi föreslår en långsiktig och övergripande planering gällande byggandet av
särskilda boenden. Kommunen ska kunna erbjuda plats för den som beviljats särskilt boende.
Vi vill också se att kommunen inrättar ett Brukarstödscentrum som ger individuellt stöd till personer
med funktionsvariationer.
På Brukarstödscentrum ska man även kunna få hjälp med att överklaga beslut, det ska finnas en
syninstruktör och en särskild ombudsman som arbetar gentemot barn med funktionsvariationer.

Samverkan med regionen
Vänsterpartiet vill öka arbetet med att skapa ett systematiskt och gott arbete med SPI, Samordnad
individuell plan för äldre. SPI är ett verktyg för samverkan när vården och omsorgen av en äldre
person involverar flera verksamheter samtidigt. SIP gör det tydligt för den äldre personen själv, för
närstående och för personalen vem som ansvarar för vad.
Vi vill även se en god samverkan mellan region och kommun kring det nya hälso- och
sjukvårdsavtalet. Att samarbetet fungerar väl är oerhört viktigt för den enskilda vårdtagaren, men
även för personalen.

Vänsterpartiet vill
●

Höja grundbemanningen! Anställ mer personal på alla nivåer, såväl sjuksköterskor som
undersköterskor/personliga assistenter och vid behov även specialistfunktioner som t.ex.
fysioterapeuter, dietister och fot-terapeuter

●

att personal som sköter städning, matlagning och vaktmästarsysslor är anställda av
kommunen och har sin utgångspunkt i det enskilda boendet
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●

att en utredning tillsätts för att få en helhetsbild gällande tillgänglighet i den offentliga
miljön, samt att Kommunala rådet för funktionshinderfrågor utgör en viktig remissinstans

●

att kommunen skapar ett Brukarstödscentrum för personer med funktionsvariationer

●

att habiliteringsersättningen höjs

●

att det tillsätts en utredning om personalkontinuitet inom omsorgen för att få en överblick
hur det ser ut i kommunen. Denna bör sedan följas upp med en handlingsplan för ökad
personalkontinuitet

●

att man fortsätter satsa på god och näringsriktig mat och en trevlig måltidssituation som
uppmuntrar till matlust och matglädje

●

att antalet platser på korttidsboende m.m. ska vara anpassat så att vi kan leva upp till
sjukvårdsavtalet med regionen, samt utgöra ett stöd för anhöriga som behöver avlastning

●

att kommunen arbetar med en tillitsbaserad vård där den enskilde vårdtagarens behov får
styra

Likvärdig skola
Skolan ska ge kunskap, bildning och färdigheter för livets alla skeden. Barn kommer till förskolan
och skolan med olika förutsättningar och det är dessa skillnader som skolan ska kompensera för.
Klass, kön och etnicitet utgör inget hinder för lärande, däremot kan ens bakgrund göra att det
krävs olika arbetssätt för att eleverna ska kunna nå målen. Det innebär att skolan är till för
eleverna, inte för samhällets behov av att sortera människor för kommande uppgifter i
klassamhället.

En skola för alla
Skolan ska vara en plats där barn möts, som annars inte skulle ha mötts. De olika skolformerna,
från förskola till vuxenutbildning, har alla både en demokratisk och en pedagogisk uppgift.
Lärande sker hela tiden och i många olika sammanhang.
Förskolan och skolan ska präglas av ett arbetssätt där människors olikheter ses som en tillgång.
Elevinflytande och elevers egen organisering är viktiga för lärandet.
Varje förälder ska känna sig trygg med att välja den skola som ligger närmast. Alla skolor i
Helsingborg ska vara lika bra. Därför ska varenda skattekrona gå till verksamheten och inte ner i
fickorna på riskkapitalister. Därför vill vi inte tillåta några vinstdrivande skolor i vår stad.
Vi vet att det är en elevs klassbakgrund som är den viktigaste faktorn för elevens möjlighet till ett bra
slutbetyg. Av den anledningen kommer hög kvalitet och likvärdighet i stadens alla skolor att vara
prioriterat i Vänsterpartiets skolpolitik.
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Vi vill förbättra och utveckla pedagogiken för nyanländas lärande. Fokus ska ligga på det
kompensatoriska uppdraget, det vill säga att skolan ska motverka att eleverna kommer till skolan
med olika förutsättningar.
Olika familjer ser olika ut och detta ska avspegla sig i förskolans och skolans verksamhet. Vi vill se ett
aktivt arbete för att synliggöra andra familjeformer än den traditionella kärnfamiljen.
Det är viktigt att spegla olika barns erfarenheter och säkerställa att barnen 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.
Genuspedagoger är värdefulla för de bidrar med verktyg till personal i förskolan och skolan att ge
barn fler möjlighet än de stereotypa.
Vi vill bekämpa borgerlighetens retorik och inte stirra oss blinda på mätbara kunskapsresultat. Vi
måste ta ett helhetsgrepp och slåss för en likvärdig skola av högsta kvalitet, där alla elever får
möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar.

Förskolan
Förskolan har positiva och långsiktiga effekter på barns lärande och utveckling. Förskolan spelar en
central roll i att utjämna skillnader i klass, kön, etnisk och kulturell bakgrund. Studier visar att barn
som går miste om vistelsen i förskolan får det svårare i skolan.
För att förskolan ska kunna lägga grunden för barns livslånga lärande har personalens utbildning
och kompetens en avgörande betydelse. Vi vill att det ska vara lika hög kvalitet i stadens alla
förskolor. Därför ska vi fortsätta arbetet med att erbjuda personalen möjligheter till fortbildning
och kompetenshöjning. I det dagliga arbetet ska det finnas utrymme för mer planeringstid med
fokus på det pedagogiska arbetet.
Olika pedagogiska alternativ ska rymmas inom de kommunala förskolorna. Det övergripande målet är
att stötta barnen i deras utveckling till självständiga trygga individer. Lekens betydelse är central.
Lärandet i förskolan ska vara lustfyllt, det handlar om att utveckla kreativitet och nyfikenhet. Vårt
mål är att förskolan ska byggas ut så att alla som vill ska få en plats i en förskola nära hemmet vid den
tidpunkt föräldrarna önskar.
För de som kommer från studieovana hem har förskolan och skolan ett särskilt ansvar. 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.
Det är viktigt med en hög personaltäthet. Vi vill satsa på utemiljön i förskolan och på att utveckla
pedagogiken både ute och inne. Förskolorna ska ha en hög kvalitet när det gäller miljö och
byggstandard och vi prioriterar ett ekologiskt byggande.
I Helsingborg får barn till föräldralediga och arbetssökande bara vara 15 timmar per vecka på sin
förskola. Vänsterpartiet vill att alla barn i förskoleåldern får rätt till 30 timmars barnomsorg. Vi vill
också att alla barn ska ha rätt till förskola på obekväm arbetstid, eftersom allt fler föräldrar i dag
arbetar kvällar, nätter och/eller helger.
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Grundskolan
Vi vill ha en skola där alla ges möjlighet att ta del av undervisningen på lika villkor och där alla ges en
bred bas med möjlighet att studera vidare. Alla barn lär inte på samma sätt, därför behövs olika
pedagogiska alternativ.
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. Verksamheten ska organiseras så att stress,
anonymitet och olika typer av förtryck motverkas. Måltider i skolan ska präglas av lugn och
ro. Elevhälsovården 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 ökar i de senare skolåren. Inte minst därför är tillgången till studie- och yrkesvägledning i
tidig ålder en viktig del i att lära sig hantera beslutsfattande. Det finns en stor grupp elever som har
svårt att nå målen i skolan. Eleverna ska ha professionellt stöd till sitt lärande och det är viktigt att
lärarna får möjlighet att prioritera tid med eleverna.
Det är skolan som ska ta ansvar för undervisningen och att eleverna får de kunskaper de har rätt till.
När ansvaret för undervisningen förskjuts mot hemmet ökar segregationen. Hemläxor förlänger
skoldagen för eleven och minskar ofta lusten att lära. Fritidsintressen, vänner och familj utgör
centrala delar för barns och ungas uppväxt och måste också ges utrymme. I Vänsterpartiets
Helsingborg klarar skolan sitt uppdrag på skoltid och vi vill därför att hemläxor inte ska finnas i
grundskolan.

Gymnasieskolan
Kunskap och bildning ska vara tillgänglig för alla. Oavsett om man går på praktiska eller
teoretiska program måste utbildningen innebära möjligheter och ge förutsättningar för en god
yrkeskompetens samt ett aktivt deltagande i samhällslivet. Alla gymnasieprogram måste ge
behörighet till vidare studier. Det val man gör när man är ung tonåring ska öppna dörrar, inte
stänga dem.
Ett bra genomfört jämställdhetsarbete i skolan leder inte bara till att ge alla barn möjlighet att
utveckla sina förmågor fritt från fördomar utan också till bättre skolresultat.
Under den kommande mandatperioden vill vi att alla skolor i Helsingborg har ett aktivt
normkritiskt arbete, kurser i feministiskt självförsvar och killgrupper med fokus på
jämställdhet.
Många, men främst tjejer, mår dåligt av prestationskulturen i skolan. Vi vill därför satsa mer på
elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen samt ge skolorna i uppdrag att lägga upp
undervisningen så att psykosocial ohälsa minskar.

Särskolan
Vi vill att särskolans verksamhet ska finnas integrerad i grund- och gymnasieskolan.
Elever i behov av särskilt stöd ska erbjudas det i den utsträckning den enskilde eleven
behöver det och detta ska organiseras så att eleverna har nära kontakt med sin
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ordinarie klass. Detta förutsätter också att alla skolor har en elevhälsa med tillräckliga
resurser, för ett nära samarbete och samverkan med lärarna.
För att kunna genomföra denna inkludering så måste den ordinarie pedagogiska
personalen ha vissa specialpedagogiska kunskaper. Här kan man antingen satsa på
fortbildning eller på hjälp och stöd från elevhälsan. I en ideal värld tillgodoser man
såklart elevernas behov genom att satsa på båda sakerna.

Fritidshemmen
Fritidshemmen fyller en viktig funktion genom att ge skolbarn en meningsfull fritid i närvaro av
vuxna. Vänsterpartiet vill göra det möjligt för fler barn ta del av verksamheten genom att sänka
avgifterna och på sikt ha avgiftsfri fritidsverksamhet. En samlad skoldag, med skola och fritidshem i
samverkan, utgör en helhet för barnen.

Elevhälsan
Elevhälsan kan inte vara ambulerande, utan måste alltid finnas tillgänglig på skolan.
Elevhälsans roll ska vara förebyggande och de specialpedagoger som är en del av elevhälsan ska
finnas där för att fortbilda och coacha lärarna för att de ska kunna utforma undervisningen på
ett sätt som gynnar alla elever. Vänsterpartiet vill ge mer resurser till elevhälsan, så att fler
kuratorer, sjuksköterskor, specialpedagoger och speciallärare kan anställas.
Elevhälsovården 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. Elevhälsan ska också stödja personalen i deras arbete.

Arbetsmiljön
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. Verksamheten ska
organiseras så att stress, anonymitet och olika typer av förtryck motverkas. Måltider i skolan ska
präglas av lugn och ro.

Skolpersonalen
En bra skola och förskola kräver utbildad personal med goda arbetsförhållanden. Personalen är
skolans främsta resurs och därför vill vi satsa på kompetensutveckling, personaltäthet och ökad
personaldemokrati. Vikariepoolen i kommunens regi ska utvecklas med betoning på att
säkerställa kvalité på undervisningen. Mångfalden bland eleverna och barnen ska också finnas i
lärarkåren och språkkompetens ska vara en vara en merit på alla befattningar.
Lärare ska i första hand jobba med att planera, genomföra och utvärdera undervisning. En bra
pedagogisk verksamhet i skola och förskola kräver att personal är befriade från onödig byråkrati
och garanteras tid för planering och kompetensutveckling.
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Helsingborgs stad ska förbättra samarbete med Campus och se till att lärarstudenter får sina
praktikplatser i stadens skolor och förhoppningsvis stanna där efter avslutade studier.
Förutom lärare behövs det annan personal som skolsköterskor, specialpedagoger, speciallärare,
lärarassistenter, kuratorer, studievägledare, administratörer, elevassistenter, vaktmästare. För
en bra skolmiljö är all personal nödvändig.

Vänsterpartiet vill
●

Att alla barn i förskoleåldern ska ha rätt till 30 timmars förskola/vecka

●

Att alla barn ska ha rätt till förskola på obekväm arbetstid

●

Öka personaltätheten

●

Inte ha några hemläxor i grundskolan

● Satsa mer på genuspedagogik
●

Jobba förebyggande mot rasism, homofobi, sexism, diskriminering och mobbning

●

Satsa på modersmålsstöd och studiehandledning på modersmålet

●

Förstärka studie- och yrkesvägledningen i de tidiga skolåren

●

Genomföra en satsning på feministiskt självförsvar i alla stadens skolor

●

Satsa på kultur i skolan på bred front och låta alla elever i de lägre årskurserna prova på
musik, dans och teater

●

Öka resurserna till elevhälsan

Arbete
Alla som har möjlighet att arbeta ska kunna göra det. Att ha ett arbete är en grundläggande
rättighet. En trygg inkomst ger människor större frihet. Både för att kunna vara självförsörjande,
men även för att vara med och bidra till samhället. Att ha ett arbete är dessutom viktigt för att
känna delaktighet och samhörighet.
Den svenska arbetsmarknaden är delad. Många kan inte få ett arbete samtidigt som det är brist
på utbildad arbetskraft inom flera områden. Då behövs bland annat nödvändiga stora
samhällsinvesteringar och en god tillgång till en bra utbildning för unga och många möjligheter
till högre utbildning och kvalificerade yrkesutbildningar även för vuxna.
I vården, skolan, socialtjänsten och äldreomsorgen finns stora problem som grundas i ett mer
intensivt arbetstempo och brist på inflytande över arbetet. Redan ansvarskrävande jobb har
pålagts ökade krav, ökad övervakning och detaljstyrning, ökad rapportskyldighet och
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pappersarbete, och besparingskrav. Delar av offentlig sektor lider sedan decennier av
oacceptabla sjuktal som gjort det svårt att upprätthålla kvaliteten i skola, vård och omsorg.
Arbetssituationen måste ses över och fler anställas.

Arbetstidsförkortning
Vi kan fortsätta på vägen där anställningarna blir osäkrare och en större arbetslöshet hjälper ett
fåtal att skapa rikedom för sig själva. Eller så använder vi den kraftfulla nya tekniken till att korta
arbetstiden, skapa full sysselsättning och förbättra levnads- och arbetsvillkoren. Vi vill bygga ett
arbetsliv där alla orkar jobba till pensionen och inte blir utslitna i förväg. Ett arbetsliv där alla
ryms och där inte stora grupper hamnar utanför. Ett arbetsliv där det är självklart att vi vet våra
scheman i god tid och inte tvingas vänta vid telefonen på tillfälliga inhopp.
Frågan om arbetstidsförkortning har länge varit viktig för Vänsterpartiet. Vi är ett parti som
många gånger i historien har gått före. Vi har ställt krav på förändringar, som andra har sett som
omöjliga, men som när de väl har genomförts inte ifrågasätts av någon. Detta gäller också i
synen på hur lång arbetsveckan bör vara.
Förkortad arbetstid måste och ska införas stegvis och kombineras med stora insatser för
utbildning i bristyrken. Vänsterpartiet har drivit på för många försök med kortad arbetstid. De
visar att det är praktiskt genomförbart och ger stora vinster för hälsa och arbetsklimat.
Dessutom kommer sextimmarsdagen leda till att fler får rätten till ett arbete – färre förblir
arbetslösa. Offentliga medel som i dag går till försörjningsstöd och sjukersättning skulle kunna
bekosta en ökad personalstyrka.

Trygga & vita jobb
Hundratusentals människor som lever i Sverige har otrygga arbeten. Värst drabbade av detta är
unga, kvinnor och människor med utländsk bakgrund. Otrygga anställningar ger otrygga liv när
man inte kan planera sin framtid och har svårt att få en bostad. Arbetsgivarnas makt stärks,
arbetsplatser splittras och många måste vara ständigt beredda på att hoppa in och arbeta ett
par timmar.
Vänsterpartiet vill att otrygga jobb omvandlas till fasta anställningar. Anställningsformen allmän
visstid ska därför avskaffas. Visstidsanställningar måste motiveras. Godtycklig minskning av
tjänstgöringsgrad, så kallad hyvling, ska förbjudas i lag. Vi vill införa bestämmelser om mertid så
att alla får rätt till en tjänst som motsvarar den tid som faktiskt läggs på arbetet.
Bemanningsföretag hör inte hemma på svensk arbetsmarknad.
Många av de personer som har flyttat till Sverige har med sig kompetens och erfarenhet som
inte kommer till användning, samtidigt som det råder brist inom många yrken. Det har gjorts
flera nationella satsningar för att skapa så kallade enkla jobb med lägre löner och osäkra
anställningsformer.
Detta har lett till lönedumpning på arbetsmarknaden och riskerar att slå ut fasta jobb med bra
anställningsvillkor. Det är dessutom uttalat att det är utrikes födda och kvinnor som ska ha de
enkla jobben. Vänsterpartiet vill stärka fackföreningarnas roll. Alla som arbetar i Sverige ska
garanteras rimliga löne- och arbetsvillkor. För de som står långt från arbetsmarknaden behövs
en väl fungerande vuxenutbildning.
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Vuxenutbildning
För att fler ska kunna få ett jobb, krävs både en skola som fångar upp alla och en aktiv
arbetsmarknadspolitik. Många företag har svårt att nyanställa, eftersom det saknas personer
med rätt yrkesutbildning. Det finns också ett behov av att anställa fler inom välfärden.
Kommunen ska ha en välfungerande vuxenutbildning med både grundskole- och
gymnasieutbildningar och med olika yrkesutbildningar som matchar arbetsmarknadens behov,
liksom ett samarbete med arbetsförmedling och olika företag. Vänsterpartiet vill att
vuxenutbildningen bedrivs i egen regi. Genom vuxenutbildningen ökar möjligheterna att få
arbete inom olika bristyrken eller läsa vidare på universitet och högskola.
Vi ser inte utbildning som en åtgärd. Utbildning har sitt eget berättigande och kan för många vara en
väg till framtiden. Alla ska ha rätt att utvecklas och förkovra sig under hela sitt liv oavsett kön, ålder,
klass eller etnicitet. Bra utbildning är ett sätt att minska klyftorna.
Det är i detta sammanhang viktigt att staden uppfyller sitt demokratiuppdrag och verkar för att
människor blir aktiva deltagare i samhället.
Arbetslösheten i Helsingborg är hög och det är viktigt att alla människor har rätt att få en möjlighet
att försörja sig själv. Kommunens vuxenutbildning bör även finnas tillgänglig ute i bostadsområdena
så att studie- och yrkesvägledning finns att tillgå i närområdet.

Utbildning för nyanlända
Vänsterpartiet vill att nyanlända snabbt ska få stöd med en kartläggning av sina kunskaper och
kompetenser. Kommunen ska ta tillvara på både formell och informell kompetens. Det ska finnas
snabba vägar för att validera kunskaper samt få stöd för ev. vidareutbildning eller annan
kompetensutveckling.
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. SFI-undervisningen behöver också ett förstärkt
genusperspektiv, utbildningen ska både ge ett språk och ha ett demokratiskt medborgarperspektiv.

Vänsterpartiet vill
●

Återta all SFI-undervisning i kommunal regi

●

Ha svenskundervisning och samhällsinformation från dag 1

●

Förstärka studie- och yrkesvägledningen för unga vuxna och vuxna

● Öka utbudet av snabbspår och kortare och längre yrkesutbildningar, som matchar
arbetsmarknadens behov

●

Förstärka arbetet med att fler ska kunna få en möjlighet att kunna gå till ett arbete
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Meningsfull fritid
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 knappa resurser,
det ska inte vara plånboken som avgör vem som ska ha möjlighet till kreativitet, fritid och idrott.
Staden ska erbjuda gratis sommaraktiviteter som simskola, idrott och kulturaktiviteter till alla barn.
Genom att barn får testa olika aktiviteter väcks nya intressen.

Stärk föreningarna
En meningsfull fritid är en förutsättning för demokratisk delaktighet. 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.

Fler mötesplatser och fritidsgårdar
Vi vill att aktiviteter och mötesplatser finns i hela staden. Fritidsgårdar och andra mötesplatser 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.
Även för pensionärer och personer med funktionsvariationer behövs fler mötesplatser med
stimulerande aktiviteter. Vänsterpartiet vill också ha generationsöverskridande mötesplatser/
allaktivitetshus, där både unga och vuxna helsingborgare kan mötas.

Fler möjligheter till rörelse
För att kunna tillgodose människors behov av rörelse krävs satsningar i hela staden. Det krävs en
utbyggnad av användarvänliga lekplatser för de små barnen, spontanidrottplatser, parker och
idrottsanläggningar som kan användas både av föreningar och spontant av människor som vill träffas
och idrotta.
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.
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Vänsterpartiet vill
●

Att det finns goda möjligheter i alla delar av staden både för olika typer av
föreningsbokningar och för spontanidrott

●

Att kommunens föreningsstöd premierar jämställdhet och jämlikhet

●

Att alla föreningar, som får stöd av kommunen, ska visa hur de arbetar mot diskriminering
och sexuella trakasserier

●

Att det i alla delar av Helsingborg finns fritidsgårdar med generösa öppettider än och med
goda personalresurser

●

Att kommunen erbjuder alla barn och unga avgiftsfria aktiviteter och lägerverksamhet under
sommarlovet

Kulturen en del av välfärden
Kultur måste få kosta pengar och ta plats, speciellt om vi menar allvar med att den ska finnas för alla.
I dag är kulturområdet i Helsingborg underfinansierat. Vi vill satsa på att kultur ska finnas i hela
Helsingborg, inte bara i centrum, men också öka resurserna till kulturområdet som helhet.
Kultur kan förändra en stad till det bättre och ge människor självförtroende att ta plats och kräva sin
rätt. För Vänsterpartiet är kultur en självklar del av välfärden, som inte kan prioriteras bort. Kulturen
har ett eget värde som inte behöver motiveras av andra nyttoaspekter.

Kultur för alla
Vi vill satsa på både bredd och spetskultur, på både det fria kulturlivet och på Helsingborgs olika
institutioner. Institutionerna och den fria kulturen behöver och berikar varandra. Genom stöd till
föreningar och projekt vill vi stödja både professionella kulturarbetare och amatörer.
Vi vill att kulturarbetare ska få större möjlighet att verka också i skolorna och inom stadens
vårdverksamheter. Det kulturutbud, som staden står för, ska vara tillgängligt för alla genom låga eller
inga avgifter.
All samhällsplanering måste ha inslag av kultur. I stadsplaneringen spelar lokaliseringen av
mötesplatser, kulturella händelser och institutioner en viktig roll. Möjligheten att utöva och möta
kultur i sitt eget bostadsområde är viktig.
De centralt belägna kulturinstitutionerna ska öka sin uppsökande verksamhet. För att utöka
kulturutbudet i vår offentliga miljö vill vi att en procent av byggkostnaderna går till offentlig konst vid
nybyggnation och anläggandet av nya platser i anslutning till dessa.
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Vi vill också göra det möjligt för många fler att själva skapa kultur genom stöd till amatörverksamhet
och folkbildning. Folkbildningen genom studieförbund är ett viktigt inslag i det demokratiska
samhället. Genom studiecirklar och annan verksamhet väcks nyfikenhet och sås frö till förändring,
demokrati och samhällsengagemang.

Biblioteken
Yttrandefrihet, fri åsiktsbildning och fritt kunskapsutbyte är avgörande förutsättningar
för demokratin. Biblioteken spelar en viktig roll i ett demokratiskt samhälle och de är högt skattade
av helsingborgarna. Det märks i besökssiffrorna, över en miljon besökare årligen.
Vi vill förstärka områdesbiblioteken och se över deras placering. En växande stad behöver fler, inte
färre bibliotek. Samtidigt vill vi satsa på att bygga ett nytt stadsbibliotek. Huvudbiblioteket i
Stadsparken, som byggdes 1965, har med åren blivit både trångbott och slitet och Vänsterpartiet
anser att ett nytt stadsbibliotek brådskar. Det nya stadsbiblioteket kan gärna kompletteras med olika
lokaler för föreningar och verksamheter som Medborgarservice, i likhet med t ex det nya
stadsbiblioteket i Aarhus.
Vänsterpartiet ser biblioteken som en nyckelinstitution i välfärden. Vi tycker att en stad som växer
behöver fler bibliotek, inte färre. Områdesbibliotekens lokala förankring som platser för information
och möten ska utvecklas och 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. Småskaligheten är viktig, det ska vara nära till bibliotekets service. Föreningar ska
kunna boka lokaler kostnadsfritt.

Rättvist kulturstöd
Ett fungerande kulturliv kräver kontinuitet. Det finns i Helsingborg idag en tendens att premiera en
jippokultur i samband med exempelvis festivaler. Vi vill som motvikt till detta betona
basverksamheternas betydelse och behovet av kontinuitet för att vi ska kunna ha ett kulturliv och
kulturverksamheter, som kan överleva och fungera året runt.
Stödet till det fria kulturlivet måste öka, inte minst till nya kulturformer och till de professionella
kulturarbetare, som jobbar utanför institutionerna.
ICORN är ett internationellt nätverk av fristäder för författare, musiker, bildkonstnärer och andra
professionella kulturskapare från länder med beskuren yttrandefrihet. Vi vill värna yttrandefriheten
och vill därför att Helsingborg fortsatt tar emot fristadskonstnärer och på sikt även utökar detta till
mer än en konstnär .

Kulturarvet
Bevarandet av kulturarvet är en viktig kulturpolitisk uppgift. För att förstå den tid vi lever i och kunna
bana väg för framtiden, är det viktigt att känna till vår historia.
Fortfarande utgår mycket av historiebeskrivningen från en sedan länge förhärskande borgerlig
kultursyn. Vi vill att den folkliga kulturen får ett större utrymme och att i långt högre utsträckning
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arbetarrörelsens, kvinnornas, immigranternas och emigranternas historia lyfts fram och belyses både
i stadens historiebeskrivning och i stadsbilden.

Barn- och unga
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 vill att Kulturskolan ska finns i olika stadsdelar, så att barn från hela Helsingborg ges större
möjlighet att delta i verksamheten. Ingen ska behöva köa, utan alla unga som vill ska ges möjlighet
att delta i skapande verksamhet. Avgifterna ska vara låga, på sikt vill vi se kulturskolan avgiftsfri.
Skolan har ett stort ansvar för barns och ungdomars tillgång till kultur. Vi vill öka resurserna så att
skolorna både kan erbjuda regelbundna film- och teaterbesök och i undervisningen bjuda in
kulturutövare som gäster. Det är viktigt att kulturen har en stark ställning i skolan där alla barn och
unga finns, liksom att olika kulturyttringar ska ha en given plats på fritidsgårdarna.

Vänsterpartiet vill
●

ge kulturen ökade resurser

●

inte styra den konstnärliga friheten

●

förstärka områdesbiblioteken, se över deras lokalisering och samordna med fler
verksamheter

●

bygga ett nytt, större stadsbibliotek, gärna med fler funktioner

●

ha låga eller inga avgifter till stadens egna kulturinstitutioner och arrangemang

●

bygga ut kulturskolan i stadens olika delar och sänka avgiften

●

fortsatt är med i ICORN och tar emot fristadskonstnärer

Solidarisk socialpolitik
Kommunens socialtjänst ska vara det yttersta skyddsnätet för människor som befinner sig i
ekonomisk eller social kris. Socialtjänsten avspeglar hur solidariteten med utsatta människor
fungerar i kommunen. Alla människor ska ha möjlighet att leva på en dräglig nivå och möjlighet att
råda över sin ekonomi. Därför är det viktigt att förvaltningens anslag följer behoven och räknas upp
och att tilläggsanslag beviljas, så att inga nedskärningar behöver göras.
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Verksamheten ska ha en helhetssyn på individen men också på sociala och strukturella
samhällsproblem. Vänsterpartiet anser att socialtjänsten har ett viktigt ansvar för att sociala och inte
bara ekonomiska aspekter vägs in i samhällsplaneringen.
Vi vill se en socialtjänst som är förtrogen med levnadsförhållandena i samhället och ser till att varje
individ får information om sina rättigheter och får dessa tillgodosedda utifrån sina individuella behov.
Socialtjänstens förebyggande och uppsökande verksamhet ska vara prioriterad.

Rättssäkerhet
Medborgarna ska vara delaktiga i alla beslut som fattas i kontakten med myndigheterna. Det ska
finnas ett system för klagomålshantering och kvalitetssäkring av insatser inom socialtjänsten.
I Vänsterpartiet tycker vi att det är av stor vikt att samverkan mellan olika myndigheter/förvaltningar
fungerar för att kunna gynna den enskilde eller familjen som har kontakt med socialtjänsten.

Försörjningsstöd
Vi anser att socialtjänsten arbete ska präglas av tillit istället för kontroll och att människor i behov av
ekonomiskt stöd ska få ett bra bemötande och service. Socialtjänsten ska aktiv arbeta för att
människor i nöd ska få ekonomiska och sociala trygghet och ha möjlighet till att vara aktiva i
samhällslivet.

Sociala investeringar för framtiden
Vänsterpartiet vill inrätta en social investeringsfond i Helsingborgs stad. Fonden kan användas för
olika idéer och projekt inom det sociala området vilka är tänkta att dels ge en rimlig återbetalning
och avkastning, dels tillgodose behov hos olika målgrupper. En social investeringsfond skapar nya
möjligheter och ställer krav på att en kommun samverkar över sina nämndsgränser i olika satsningar
med fokus på en helhetssyn och långsiktighet. Tidiga insatser för att främja barns och ungdomars
utveckling och vuxenblivande är särskilt viktiga.
För att ge unga, som varken är i arbete eller studerar, möjlighet till ett självständigt liv och egen
försörjning, föreslår vi att en kartläggning görs av deras levnadssituation. Detta möjliggör för
kommunens olika förvaltningar att på ett effektivt sätt samordna sina insatser.

Barn och ungdomar
Socialtjänsten arbetar utifrån barnens bästa i centrum. Vänsterpartiet vill att familjer med barn och
ungdomar prioriteras. Den sociala barnavården ska förutom att skydda utsatta barn göra skillnad för
dessa barns möjligheter till en bra framtid. Alla ungdomar i familjer som har försörjningsbidrag ska
erbjudas sommarpraktik.
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Det förebyggandet arbete får inte begränsas på grund av ekonomiska aspekter. Det viktigaste är att
se till att alla barn får en möjlighet till ett bättre liv.
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.

Våld mot kvinnor
Vänsterpartiet Helsingborg vill att kvinnor som blir utsatta för våld får den hjälp och det stöd de
behöver. Våld i nära relationer är en av de yttersta konsekvenserna av en patriarkal
samhällsordning. En handlingsplan mot våld mot kvinnor ska användas, utvecklas och utvärderas.
Missbrukande kvinnors utsatthet bör också uppmärksammas.
Vänsterpartiet vill att Helsingborgs stad stödjer Kvinnojourens verksamhet kraftfullt för att trygga
kvinnors situation även efter jourboendet.

Vänsterpartiet vill
●

Införa en social investeringsfond och vidta åtgärder som stärker välfärden

●

Att det skapas fler boende- och akutplatser för hemlösa och uppsökande verksamhet kvälls/nattid

●

Att det anställs fler socialsekreterare samt ett aktivt arbete för en förbättrad arbetsmiljö för
socialsekreterare och annan personal på förvaltningen

●

Att det upprättas en handlingsplan för alla människor i behov av försörjningsstöd med syfte
att de ska bli självförsörjande

●

Utveckla kontaktpersonsverksamheten

●

att staden inte ska räkna in höjningar av barnbidrag, underhållsstöd och studiestöd i
inkomstunderlaget och se över beloppet för försörjningsstöd

Stad, byar och landsbygd
Bostäder och boendemiljöer
Bostäder uppstår inte ur intet utan de planeras och genomförs utifrån politiska beslut. Vänsterpartiet
vill ta ansvar för Helsingborg, medborgarna ska vara de som bestämmer hur deras stad utformas,
inte byggherrarna.
Staten har ett stort ansvar för bostadspolitiken och kan göra mer än för närvarande, men staden bör
också driva på för produktion av fler hyresrätter med rimliga hyror. Staden kan vid markanvisningar
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skriva in att ett visst antal bostäder ska vara hyresrätter, ge allmännyttan direktiv om vad en nybyggd
lägenhet får kosta och ge hyresrabatt på nybyggt inom allmännyttan i 10 år.
Ett socialt hållbart samhälle bygger för alla människor. Vi anser att Helsingborg kan lära av andra
kommuner, där byggtakten är hög vad gäller hyresrätter och där hyrorna ligger på nivåer, som även
låginkomsttagare mäktar med.
För att vi ska ha möjlighet att planera nya och moderna bostäder och stadsdelar och byar behöver vi
tillsammans ta tillvara på allmännyttan, inte minska beståndet utan förvalta och utveckla det vi har.
Därför vill vi se ett stopp för utförsäljningen av allmännyttan. Vi vill att allmännyttan bygger fler
bostäder med rimliga hyror. Helsingborg ska vara en smart stad för alla, oavsett om du vill bo i
staden eller på landsbygden.
Att samhällets utformning och vår boendemiljö påverkar oss och vår hälsa är känt. Hur vi förflyttar
oss, var vi arbetar, hur vi umgås och när 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.
Vänsterpartiet vill inte lägga över dessa beslut till bostadsbyggarna utan istället att staden genom
beslut och regelverk utifrån alla medborgarnas intresse knyter till sig en ny typ av byggbolag, där
sociala mål och miljömål prioriteras före snabb vinst.

Feministisk stadsplanering
Feministisk stadsplanering som metod innebär att planera och bygga jämlikt och att bygga för alla,
oavsett olikheter. Alla har rätt till en dräglig bostadssituation och ingen skall behöva känna sig otrygg
i det offentliga rummet.
Att planera feministiskt är att bygga jämlikt, jämställt och medvetet utifrån förståelsen att samhällets
maktstrukturer återspeglas både fysiskt och beteendemässigt i våra bostadsmiljöer. Det skall också
genomsyra beslutsprocessen från start med lokal förankring och medborgardialog där man tittar på
representation och låter resultaten vara vägledande oavsett om du bor i staden eller på landet.
Det är en metod som kan genomsyra allt från beslutsprocessens uppbyggnad till hur vi planerar
lekplatser och skolgårdar, upphandlingskrav, bygglovskrav, där breda trottoarer med plats för
barnvagnar, rörelsehjälpmedel och grupper av gående ska ges företräde istället för parkeringsplatser
i gatuplaneringen.

Ett bilfritt centrum
Vänsterpartiet vill att Helsingborg ska ha ett bilfritt centrum. Vi vill ha en stad där människor
prioriteras före bilar. Vi vill stoppa genomfartstrafiken på Drottninggatan-Järnvägsgatan. När
bilismen minskar uppstår plötsligt nya stora ytor för människor. Miljön förbättras genom att buller
och avgaser minskar. Stadsbilden förändras helt när bilvägar, som idag ofta är barriärer för gående,
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kan korsas. Längs vägarna uppstår utrymme för cykelvägar eller uteserveringar. Parkeringsplatser vid
bostäder, köpcentrum och arbetsplatser kan bli torg eller tomtmark för bostäder, arbetsplatser och
kommunal service. Parkeringshus kan byggas i stället för markkrävande asfalterade
parkeringsplatser.
För att kunna skapa ett bilfritt centrum krävs att vi bygger ut kollektivtrafiken, intensifierar
cykelplanen, lägger parkeringshus i stället för p-platser på strategiska ställen och på så sätt ser till att
alla helsingborgare ges möjlighet att inte behöva ta bilen till centrum.

En levande landsbygd
Helsingborg är också mer än centralorten, 25 % av befolkningen bor utanför stadsgränsen. Under
många år har människor på landsbygden upplevt en urholkning av samhällsservicen. Detta är ett
tydligt exempel på att marknadens logik inte fungerar. Detta vill Vänsterpartiet ändra på.
Befolkningsökningen sker såväl i staden som på landsbygden.
En levande landsbygd behöver service, inte enbart affärer utan även kollektivtrafik och digitalisering.
Medborgarna behöver få sina servicebehov tillfredsställda inom sitt närområde utan att behöva vara
beroende av bil.
Med levande byar som har fungerande service minskar antalet korta bilresor. Den dynamik som en
gång funnits i många lokalsamhällen måste återupprättas i modern tappning.
Där är våra stationsorter extremt viktiga för utveckling av bostäder samt offentlig service i
kommunen. Bredbandsutbyggnaden samt kollektivtrafik är en viktig komponent för att skapa ett
hållbart samhälle och minska behovet av transporter.
Helsingborg är en kommun med mycket odlingsbar mark samt natur. Grönområden och parker ska
inte bebyggas, inte heller bra jordbruksmark eller strandnära ytor. Helsingborgs kommun ska lika
naturligt ta ansvar för landsbygden såsom för staden när det kommer till trygghet, offentlig service
och utveckling.

Vänsterpartiet vill
●

Att Helsingborgs tar fram och genomför tydliga planer för hur bostäderna planeras utifrån
syftet att minska samhällsklyftor och motverka segregering

●

Att Helsingborg använder feministiskt stadsplanering som grund i alla sina processer för
samhällsplanering

●

Att Helsingborg sätter stopp för utförsäljning av allmännyttan

●

Att Helsingborg gräver ner järnvägen söder om Knutpunkten i tunnel
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●

Att stadskärnan ska vara bilfri, genomfartstrafiken på Drottninggatan-Järnvägsgatan stoppas
och att människors rörelse i city prioriteras över biltrafik

●

Arbetet med cykelplanen utökas så att den inkluderar hela kommunen

●

Att man prioriterar bredbandsutbyggnaden och förstärker kollektivtrafik på landsbygden

●

Att Helsingborg ska få fler anpassade stränder utspridda från norr till söder som ska vara
tillgängliga för alla, oavsett funktionsvariation

●

Stoppa bebyggelse på åkermark och värna strandskyddet

●

Stoppa byggnationen av Landborgsgaraget

Omställning till en röd miljöpolitik
Klimatet
Klimatfrågan innebär inte bara en allvarlig och akut utmaning. Det är också en historiskt unik
möjlighet att tillsammans bygga ett bättre och mer hållbart samhälle. Den omställning vi vill
genomföra leder till ett rikare, mer jämlikt och demokratiskt samhälle med utvecklad välfärd och
ökad livskvalitet, där ekonomin drar åt samma håll som de ekologiska och sociala behoven, istället
för att som idag undergräva dem.
Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt, antirasistiskt parti på ekologisk grund och kämpar för
en ekologisk hållbar och jämlik samhällsutveckling med förtätning i stationsnära områden, städer och
samhällen samt ett bevarande av åker- skogs- och ängsmark.
En förtätning av bebyggelse innebär att vi tar tillvara på den mark och de platser som redan idag är
planerade och utvecklar dessa till att få ännu fler funktioner. Vi kan bygga nya hus, parker, platser för
aktivitet eller offentlig service i gluggar i städerna och i de mindre samhällena. Om staden växer
genom förtätning minskar stadens miljöpåverkan, eftersom en tät bebyggelse minskar
transportbehovet och framför allt behovet av att åka bil, vilket i sin tur leder till ett lägre
koldioxidutsläpp per person. En tätare stad med fler flerfamiljshus och sammanbyggda hus kräver
också ett lägre energibehov för uppvärmning.
Vi vill stoppa utbyggnaden av industriområden, som inte ligger i närheten av järnvägsspår, eftersom
detta leder till en ökad lastbilstrafik och därför inte är en klimatinvestering. Vi vill att det ska finnas
möjlighet att i långt högre utsträckning frakta gods på järnväg.
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Vi vill att Helsingborg ska vara klimatpositivt år 2040. Detta innebär att staden inte bara ska minska
sina utsläpp till noll, utan också måste fånga upp koldioxid så att resultatet blir lägre än noll. Det
innebär också att staden ska ta fram lösningar och ta initiativ till samarbeten mellan olika
organisationer för att målet ska kunna nås.

Kollektivtrafiken
Utvecklingen av kollektivtrafiken i både staden och på landsbygden kan också ses som en
förtätningsåtgärd. Med attraktiva stadsrum kan vi skapa ett bra stadsklimat för alla. Låga hastigheter
för motorburen trafik, gator med flera funktioner och god tillgänglighet för cykel och gångtrafik är
nyckelfaktorer i ett samhälle som strävar efter hållbarhet. Vi vill aldrig se att kortsiktiga vinstmål får
företräde över långsiktig hållbarhet.

Vattnet
En förutsättning för gott liv i staden är tillgången till vatten. Det ska finnas bra vatten i kranen var du
än bor i kommunen och du ska kunna lita på dig att vattnet runt dig är bra. Idag är också vatten ett
hot mot staden. Inte bara vattennivåhöjningar, utan också den mängd som kommer uppifrån i form
av skyfall. Dessutom har vi vid flera tillfällen de senaste åren haft otjänligt badvatten vid flera av våra
badstränder.
Vänsterpartiet kräver att Helsingborg tar ett större ansvar för dessa frågor. En av förutsättningarna
för att vi ska kunna jobba med frågan är att vi har kontroll över våra ledningssystem, bygger om
kombinerade ledningar med både dag- och avloppsvatten och klarar av att jobba nämnds- och
förvaltningsöverskridande i hela kommunen.

Gröna områden
När staden växer och förtätas så är det Vänsterpartiets hållning att grönområden inte bara behöver
bevaras utan samtidigt utvecklas. I Helsingborg ska det finnas många olika typer av grönområden
som parker, kolonier, odlingslotter och strövområden tillgängliga för alla invånare. Ska något av
dessa områden bebyggas så är det Vänsterpartiets krav att dessa områden prövas noggrant och med
stor hänsyn.
Med en aktiv och framåtsyftande markpolitik kan mer byggas utan att miljön förstörs. Vänsterpartiet
anser att grönområden alltid ska planeras in efter naturliga förutsättningar och de ska vara en
naturlig del i samhällsplaneringen.

Kretsloppet
I kretsloppssamhället är återanvändning av alla resurser mycket viktig. Avfall bör i första hand
återanvändas, i andra hand återvinnas och i sista hand förbrännas. Därför är det viktigt att
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Helsingborg utvecklar sina mål och stärker arbetet runt avfall i staden. Vi vill att Helsingborg går i
täten för att avfallet som återvinns, ska upphöra att vara avfall och i stället bli en produkt.

Vänsterpartiet vill
●

att Helsingborg ska vara klimatpositivt till 2040

●

att badvattnet ska vara tjänligt

●

att planen för att separera avlopps- och dagvattenledningar ses över med målet att förkorta
ombyggnadstiden

●

ha ett aktivt miljöarbete i Öresund

●

att hårdgjorda ytor först och främst ska användas vid nybyggnad

●

att Helsingborg tar fram en handlingsplan för att minimera användningen av ickenedbrytningsbar plast

●

att växter, som främjar pollinerande insekter, ska prioriteras

●

att kollektivåkande uppmuntras, att kollektivtrafiken byggs ut och att alla under 26 år och
över 65 år åker avgiftsfritt

●

att i kommunens verksamheter ska lokala närproducerade ekologiska råvaror och lokalt
tillagad mat prioriteras
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