Vänsterpartiets förslag
till budget 2020 för Helsingborgs stad

för ett mer jämlikt, solidariskt,
feministiskt & klimatsmart Helsingborg
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En både socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stad

För Vänsterpartiet är social hållbarhet helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och av
avgörande betydelse för det demokratiska samhället. För oss är det en grundläggande uppgift att ge
alla helsingborgare förutsättningar till ett gott och tryggt liv i staden.
Ett ekologiskt hållbart samhälle åstadkommer vi inte enbart genom enskilda personers
miljömedvetna val, utan till det krävs kollektiva politiska beslut och en politik som ger förutsättningar
för stadens invånare att leva miljövänligt.
Helsingborg har antagit en ambitiös klimat- och energiplan, men det gäller också att gå från ord till
handling för att klara målen. Säljer staden till exempel Öresundskraft, tappar vi också rådigheten
över företaget och därmed en viktig aktör för att nå målen i klimat- och energiplanen.
Skattemedel ska användas på ett ansvarsfullt sätt. Socialt förebyggande arbete har länge fått stå
tillbaka i budgetprioriteringar, vi vill lyfta fram det arbetet som avgörande för att skapa en bättre och
tryggare stad.
Det finns mycket som vi behöver jobba med i stadens verksamheter - allt från att höja kvaliteten i
skolan, skapa ökad trygghet i livets olika skeden, hitta klimatsmarta lösningar, förebygga sociala
problem till att se till att arbetsmiljön för stadens medarbetare är den bästa.
Ju tidigare i en människas liv som samhället satsar på hen, desto större förutsättningar har den
människan att utvecklas och må bra och desto mindre blir också de samhälleliga kostnaderna senare.
Dessutom, forskning visar att alla vinner på ett mer jämlikt samhälle och en mer jämlik stad.
Vi tycker att en ansvarsfull politik för Helsingborg kräver en mer solidarisk omfördelning av de
resurser som staden förfogar över och vi satsar därför i vårt budgetförslag för 2020 framförallt på
barn och unga, på personalen inom både skolan, vården och omsorgen men också på biblioteken och
på de mest utsatta i vårt samhälle.
Samtidigt är vi medvetna om att fler och större förändringar behövs, förändringar som i sin tur också
bygger på en annan och mer progressiv statlig fördelningspolitik. Vår gemensamma välfärd är
underfinansierad och detta beror främst på de stora skattesänkningar som skett på nationell nivå,
som minskat skattemedlen till välfärden.
Förslag till beslut
∙ att för år 2020 fastställa resultatmålet till att utgöra minst en procent av skatteintäkterna
enligt Vänsterpartiets förslag
∙ att avsätta 11,7 miljoner för start av ett treårigt arbetstidsförkortningsprojekt med
följeforskning inom en enhet inom Vård- och omsorgsnämnden. Dessa medel finns
redovisade i tabell, särskilt markerat med ”Hamnen/H22”. I april 2019 tog
kommunfullmäktige beslut om “H22 - En välfärdssatsning för framtiden” (274/2019).
Vänsterpartiet röstade, i likhet med en majoritet i fullmäktige, för att 132 miljoner av det
totala beloppet 250 miljoner skulle gå välfärds- eller stadsutvecklingslösningar. Men för
genomförande av själva stadsmässan H22 yrkade vi på att summan skulle halveras, från 118
till 59 miljoner. I enlighet med redovisat förslag skulle dessa 118 miljoner användas enligt
följande: 23,5 miljoner år 2020, 30,2 miljoner år 2021 och 64, 3 miljoner år 2022. Som en
följd av vårt yrkande har vi valt att disponera hälften av beloppet för år 2020, dvs 11,7
miljoner.
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Barn- och utbildningsnämnden
Barn kommer till förskolan och skolan med olika förutsättningar och det är dessa skillnader som
skolan ska kompensera för. I Vänsterpartiets Helsingborg vill vi satsa på skolan, för att ge alla barn
och unga en bra start i livet.
Skolorna ska arbeta förebyggande med värderingar och attityder. En nolltolerans måste finnas mot
mobbning och sexuella trakasserier. Det är viktigt att skolan speglar olika barns erfarenheter och att
det finns ett normkritiskt perspektiv i all verksamhet både förskola och skola.
En bra pedagogisk verksamhet i förskola och skola kräver att personal är befriade från onödig
byråkrati och garanteras tid för planering och kompetensutveckling. Därför måste annan personal
finnas som kan avlasta lärarna, så att lärarna kan koncentrera sig på det pedagogiska uppdraget.
Vi vill ge skolan 61 miljoner öronmärkta för att öka lärartätheten i stället för alliansens förslag 14
miljoner i generell förstärkning; i Lärarförbundets ranking 2018 av Helsingborg som skolkommun, är
just lärartätheten och sjukfrånvaron de stora negativa faktorerna.
Vi ger 8 miljoner till att stärka undervisningen för elever i behov av extra stöd och 5 extra miljoner till
elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen. Netto innebär detta att vi satsar 60 miljoner extra på
barn- och utbildningsnämnden jämfört med alliansens förslag.
Vi vill att ingen ung människa lämnar skolan utan att ha fått en bra grund för sitt framtida liv.
Förslag till beslut
∙ att godkänna ekonomisk tilldelning för barn- och utbildningsnämnden enligt Vänsterpartiets
förslag, + 60 miljoner kronor
∙ att barn- och utbildningsnämnden av extra tilldelning enligt Vänsterpartiets förslag använder 61
miljoner kronor för ökad personaltäthet, 5 miljoner kronor för förstärkning av elevhälsa och
studie- o yrkesvägledning och 8 miljoner kronor för elever med behov av extra stöd samt att
alliansens förslag till generell förstärkning 14 miljoner kronor stryks.

Vård- och omsorgsnämnden
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. Antalet äldre
ökar samtidigt som vi lever längre. Vid ökad ålderdom ökar också antalet äldre med demenssjukdom.
Vi ser att det finns ett behov av att både erbjuda personal ökad kompetens kring demenssjukdomar
och kraftigt öka antalet demensplatser, eftersom Helsingborg i dag har alltför få.
Både personal och boende har framfört starka klagomål på de privata bolagens sätt att driva våra
äldreboenden. Vi vill att de verksamheter, som drivs av vinstdrivande företag, återtas i kommunal
regi när avtalen går ut och att personalen erbjuds anställning inom kommunen. Vänsterpartiet vill
när nu avtalet med Vardaga löper ut under 2020, återta Ragnvallagården och Lussebäcksgården i
kommunal regi.
Vi är positiva till olika alternativ inom äldreomsorgen. Några av våra äldreboenden drivs redan
framgångsrikt i intreprenadform, vi ser gärna att detta utvecklas liksom självstyrande grupper inom
hemvård och hemservice.
Vi vill se ett arbetsliv där man både orkar arbeta, göra ett bra jobb och leva utanför jobbet. Inte minst
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inom omsorgsyrken är sjuktalen höga och många arbetar ofrivilligt deltid eftersom arbetet är
krävande. Många försök med arbetstidsförkortning har visat på mycket goda resultat, även tidigare
försök i Helsingborg. Vi avsätter därför medel till ett treårigt projekt med 30 timmar/vecka inklusive
följeforskning inom en enhet, för 2020 anslår vi till detta 11,7 miljoner. Detta är medel vi har tack
vare att vi tidigare i år yrkade på att 59 miljoner i stället för 118 skulle anslås till stadsmässan H22.
Dessutom avsätter vi 20 miljoner för ökad grundbemanning, eftersom många inom omsorgen vittnar
om en pressad arbetssituation.
Förslag till beslut
∙ att godkänna ekonomisk tilldelning för vård- och omsorgsnämnden enligt Vänsterpartiets
förslag, + 20 miljoner kronor
∙ att vård- och omsorgsnämnden använder extra tilldelning 20 miljoner kronor enligt
Vänsterpartiets förslag för förstärkning av grundbemanningen
∙ att vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att återta driften av Ragnvallagården och
Lussebäcksgården i kommunal regi när avtalet med Vardaga löper ut under 2020 ∙ att vårdoch omsorgsnämnden startar ett treårigt arbetstidsförkortningsprojekt med följeforskning
inom en enhet som finansieras av projektmedel för stadsmässan H22, som Vänsterpartiet
föreslog skulle frigöras i samband med att beslut togs om H22

Stadsbyggnadsnämnden
Bostäder uppstår inte ur intet utan de planeras och genomförs utifrån politiska beslut. Vi vill att det
ska finnas en mix av blandade boendeformer i alla bostadsområden, både hyresrätter, bostadsrätter
och villor. Staden kan vid markanvisningar skriva in att ett visst antal bostäder ska vara hyresrätter,
ett visst antal bostadsrätter eller annat ägt boende. Hyresrätter med rimliga hyror behövs i alla delar
av staden. Förtätning och ny bebyggelse ska i första hand ske på redan hårdgjorda ytor. Samlade
parkeringsanläggningar som parkeringshus gör det möjligt med en mer effektiv användning av
marken.
Helsingborg är också mer än centralorten, 25 % av befolkningen bor utanför stadsgränsen.
Vänsterpartiet vill att Helsingborg ska vara en bra stad för alla, oavsett om du väjer att bo i själva
staden eller på landsbygden. Vi vill att staden lika naturligt tar ansvar för landsbygden som för
tätorten när det kommer till trygghet, offentlig service och utveckling.
När staden växer och förtätas vill vi att grönområden inte bara bevaras, utan samtidigt utvecklas och
vi vill att den biologiska mångfalden värnas. Planteringar och gröna ytor behövs för att både svalka
under varma sommardagar och för att suga upp vatten vid svåra skyfall. Trädens närvaro i
stadsrummet bidrar till både bättre luft, den biologiska mångfalden, skonsammare
dagvattenhantering och behagligare klimat. Hur vi planerar in det gröna i våra offentliga rum,
förskolegårdar och omsorgsboenden är av stor vikt. Vänsterpartiet vill satsa ytterligare 6 miljoner i
investeringsplan 2021-2026 på trädplantering.
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. Vi är
positiva till att det bildas både fler naturreservat och våtmarker. Eftersom vi vill att Jordbodalen ska
kunna stå klart som planerats 2020, men saknar detta i alliansens förslag, så har vi lagt in 3 miljoner
för just Jordbodalen i investeringsbudget 2020.
Vi vill ha en stad där människor prioriteras före bilar. För att få en bättre stadsmiljö har vi länge

föreslagit att en översyn ska göras av biltrafik och parkeringsmöjligheter i stadskärnan, för att till
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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 kan handikapplatser och av-påstigning planeras utmed gatan runt torget.
Plastpåsar både skräpar ner och är skadliga för miljön. Naturen kan inte bryta ner och omhänderta
plasten. De plastpåsar som inte lämnas till återvinning smulas i stället sönder och blir till mikroplaster
som skadar både miljö och djurliv. Plasten är också en hälsorisk för oss människor, till exempel som
mikroplaster i den fisk vi äter. Vänsterpartiet vill att Helsingborg i likhet med Malmö förbjuder
plastpåsar i torghandeln och att bruna miljövänliga papperspåsar i stället ska användas. Detta är
ingen ny fråga, den har varit uppe tidigare. Men med tanke på att larmen om plastens följder för
miljön blivit allt fler, hoppas vi att fler partier ansluter sig till ett bifall. Dessutom, vi ser gärna i väntan
på ett nationellt förbud, att också frivilliga överenskommelser görs med stadens övriga handlare.
Förslag till beslut
∙ att godkänna ekonomisk tilldelning för stadsbyggnadsnämnden enligt Vänsterpartiets
förslag, - 5 miljoner kronor
∙ att stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att förbjuda plastpåsar och endast tillåta
miljövänliga papperspåsar i stadens torghandel
∙ att stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att se över p-platser på Stortorget med målet att
själva torget blir bilfritt och att handikapplatser och platser för av-påstigning planeras utmed
gatan runt torget

Arbetsmarknadsnämnden
Arbetslösheten i Helsingborg är för hög. För att fler ska kunna få ett jobb, krävs både en skola som
fångar upp alla och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Samtidigt har många företag svårt att nyanställa,
eftersom det saknas personer med rätt yrkesutbildning. Vänsterpartiet vill att nämnden inte ska
behöva trappa ner utan intensifiera sitt arbete för att fler ska kunna få en yrkesutbildning eller annan
åtgärd som leder till ett jobb. Vi vill därför att Arbetsmarknadsnämnden ska få använda 10 miljoner
kronor av det som anslagits till försörjningsstöd för just yrkesutbildningar.
Vi vill att staden ska 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 framgångsrika arbetsmarknadsprojekt som finns i olika bostadsområden ska fortsätta och
utvecklas i fler delar av staden.
I arbetet med att verka för ett socialt hållbart samhälle är barnen en given och viktig målgrupp för
oss. 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 familjer med låg
levnadsstandard. Inte minst barn till ensamstående föräldrar har ofta en mycket pressad situation.
En höjning av riksnormen har gjorts för att möta höjningen av barn- och studiebidragen, men ingen
motsvarande höjning har gjorts för att möta höjningen av underhållsstödet. 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
anslagit 2 miljoner kronor till detta i vårt budgetförslag.
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Förslag till beslut
∙ att godkänna ekonomisk tilldelning för arbetsmarknadsnämnden enligt Vänsterpartiets
förslag, + 2 miljoner kronor
∙ att arbetsmarknadsnämnden av medel reserverade för försörjningsstöd överför 10 miljoner
kronor och att dessa medel i stället används för yrkesutbildningar
∙ att arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att vid beräkning av försörjningsstöd ej beakta
ökning av underhållsstöd och att extra tilldelning 2 miljoner kr enligt Vänsterpartiets förslag
används för detta

Socialnämnden
Stadens socialtjänst är det yttersta skyddsnätet för människor som befinner sig i en social kris och
den har ett viktigt ansvar för att sociala och inte bara ekonomiska aspekter vägs in i
samhällsplaneringen. Vänsterpartiet anser att det förebyggande sociala arbetet måste prioriteras.
När det förebyggande arbetet försvinner, hamnar fler i problem och kostnaderna stiger.
Kampen mot både missbruk, psykisk ohälsa och utanförskap är ett samhällsansvar. Vänsterpartiet ser
positivt på förvaltningens aktiva arbete att öka brukarinflytandet genom att systematiskt både
involvera och fråga brukarna om deras uppfattning. Brukarnas ideella föreningar gör ett ofta
ovärderligt arbete som är viktigt att både stödja och uppvärdera. Vänsterpartiet ser gärna både fler
insatser och en större samverkan med föreningslivet. För oss handlar dock detta i första hand om att
detta ska göras för att hjälpa den enskilda människan, inte för citybildens skull.
Vänsterpartiet tycker att det är glädjande med satsningar på fritidsaktiviteter för placerade barn och
unga och familjelots för att ge bättre stöd till familjer med särskilda behov.
Socialtjänsten avspeglar hur solidariteten med utsatta människor fungerar i en stad. Vänsterpartiet
anser att ingen i Helsingborg ska behöva sova ute på gatan eller i offentliga utrymmen. Det är
utmärkt att Helsingborg fortsätter med Bostad först-modellen, men vi vill att både denna och andra
boendeformer inom det bostadssociala programmet utökas. En viss form av akutboende kommer
dessutom alltid att behövas som komplettering.
Det har också skett en tydlig förändring i orsaken till hemlöshet under senare år, i Sverige liksom i
Helsingborg. I dag ser vi både ett ökat antal hemlösa och allt fler som blir hemlösa på grund av
fattigdom och bostadsbrist, liksom det fortfarande finns många hemlösa på grund av psykisk ohälsa,
missbruk eller både-och. Allt för många i Helsingborg köar förgäves till en plats på stadens
akutboende, det visade också årets hemlöshetskartläggning. Vänsterpartiet anslår därför 4 miljoner
kronor till arbetet mot hemlöshet och till fler platser på akutboende.
Förslag till beslut
∙ att godkänna ekonomisk tilldelning för socialnämnden i enlighet med Vänsterpartiets förslag, +
4 miljoner kronor
∙ att socialnämnden ges i uppdrag att förstärka arbetet mot hemlöshet och utökar antalet
platser på akutboende och att extra tilldelning 4 miljoner kronor enligt Vänsterpartiets
förslag används för detta

Idrotts- och fritidsnämnden
Hälsa har alltid varit en klassfråga i Sverige och skillnaden mellan olika grupper märks allt tydligare nu
när klyftorna växer. Vi ser också att deltagandet i föreningslivet och idrottsrörelsen varierar beroende
på inkomst. För en familj med små inkomster är medlemsavgifter och kostnader för
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utrustning, resor och lägerverksamhet omöjliga att betala. I år har staden erhållit ett statligt bidrag
för avgiftsfria lovaktiviteter, men eftersom vi inte vet om detta också kommer att finnas med i den
nya regeringens höstbudget, anslår vi 4 miljoner kronor i budget 2020 till just detta. Ett generellt
beslut om avgiftsfri lägerverksamhet har ju redan tagits i kommunfullmäktige i november 2018.
En meningsfull fritid är en förutsättning för demokratisk delaktighet. Vänsterpartiet vill uppmuntra
ett allsidigt föreningsliv. Vi vill att aktiviteter och mötesplatser ska finnas i hela staden. Fritidsgårdar
och andra mötesplatser med generösa öppettider är viktiga för att ta tillvara barns och ungas
engagemang, kreativitet och vilja. Vi vill att tjejer, HBTQ-personer och unga med funktionsvariationer
genom riktade insatser uppmuntras att delta på fritidsgårdar och i idrotten.
Vänsterpartiet vill också ha generationsöverskridande mötesplatser/allaktivitetshus, där både unga
och vuxna helsingborgare kan mötas, likaså att de alla ska vara tillgängliga för personer med
funktionsvariationer. Vi vill också att det ska finns ett tydligt jämställdhets-, jämlikhets- och
integrationsperspektiv i stödet till föreningar. Föreningar som tar ett socialt ansvar ska kunna erhålla
särskilt stöd och vi anslår därför 1 miljon kronor till detta.
Vi vill att tjejers aktiviteter uppmuntras och stödet ökas, i dag går en större andel av pengarna till
killars aktiviteter. 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. Vi vill också 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. Kulturskolan är redan HBTQ-certifierad, liksom
Dunkers kulturhus. Vi vill att detta arbete nu också startar på fritidsgårdarna och aktivitetshusen,
med målet att HBTQ-certifiera stadens samtliga fritidsgårdar och aktivitetshus och föreslår att detta
finansieras av Kommunstyrelsen.
Helsingborg stad har ju Kulturkortet, som efter inköp ger innehavaren fri entré till Dunkers,
Fredriksdal, Sofiero, Kärnan och Helsingborgs Idrottsmuseum. Kulturkortet berättigar också till ett
flertal andra rabatterade erbjudanden inom kultur och fritid. Badkulturen är mycket stark i
Helsingborgs stad, vilket är helt naturligt med stadens kustnära läge. Stadens kallbadhus Kallis och
Pålsjöbaden betyder mycket för många helsingborgare. För en del helsingborgare med knapp
ekonomi är dock avgiften alltför hög för att de regelbundet ska kunna besöka kallbadhusen. För
Vänsterpartiet är detta en viktig folkhälsofråga och vi anslår därför 1,5 miljoner kronor för att entré
till kallbadhusen ska kunna ingå i Kulturkortet.
En gymnastikhall har länge stått på önskelistan för Helsingborgs alla gymnaster. Vänsterpartiet anser
att detta är ett önskemål som ska prioriteras och föreslår att både en ny gymnastikhall och en ny
ishall planeras och vi vill i första hand att båda finansieras av Dunkerfonder. Dessutom vill vi
tidigarelägga nya bollplaner i Påarp/Bårslöv som vi i investeringsplanen föreslår ska flyttas från år
2022 till år 2021.

Förslag till beslut
∙ att godkänna ekonomisk tilldelning för idrotts- och fritidsnämnden enligt Vänsterpartiets
förslag, + 6,5 miljoner kronor
∙ att idrotts- o fritidsnämnden ges i uppdrag att arrangera avgiftsfria lovaktiviteter och att för
detta använda extra tilldelning 4 miljoner kronor enligt Vänsterpartiets förslag
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∙ att idrotts- o fritidsnämnden ges i uppdrag att införa att entréavgifter till stadens kallbadhus
inkluderas i Kulturkortet och att för detta använda extra tilldelning 1,5 miljoner kronor enligt
Vänsterpartiets förslag
∙ att idrott- o fritidsnämnden ges i uppdrag att ge extra stöd till föreningar som tar ett socialt
ansvar och att för detta använda extra tilldelning 1 miljon kronor enligt Vänsterpartiets
förslag
∙ att idrotts- o fritidsnämnden får i uppdrag att ha ett tydligt jämställdhets-, jämlikhets- och
integrationsperspektiv vid fördelning av stöd till föreningar
∙ att idrotts- o fritidsnämnden får i uppdrag att genom riktade insatser uppmuntra tjejer,
HBTQ-personer och unga med funktionsvariationer att delta på fritidsgårdar och i idrotten ∙
att idrotts- o fritidsnämnden får i uppdrag att starta HBTQ-certifiering av fritidsgårdar och
aktivitetshus i finansiering av kommunstyrelsen

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 nämndens
inriktning både ska handla om att öka delaktigheten i kulturlivet och det egna skapandet.
I stadsplaneringen spelar lokaliseringen av mötesplatser, kulturella händelser och institutioner en
viktig roll. Undersökningen Ung Livsstil visar att den socioekonomiska bakgrunden är avgörande för
deltagande i både idrott och kultur plus att ungdomar i Helsingborg föredrar 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, över
en miljon besökare årligen trots ett begränsat öppethållande. Men biblioteken i Helsingborg har
under en följd av år varit underfinansierade. Det märks både på områdesbiblioteken och på
stadsbiblioteket. Vänsterpartiet har länge slagits för ett nytt stadsbibliotek och vi ser positivt på 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, till exempel liknande det nya stadsbiblioteket i Århus. Vi anslår 9
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.
Vänsterpartiet har också länge önskat att Kulturskolan ska finns i olika stadsdelar och vi välkomnade
därför förslaget att skolan ska flytta ut delar av sin verksamhet i olika bostadsområden. Men vi vill
inte att totala antalet timmar blir färre, utan att kulturskolan i sin helhet utökas. Vi vill att alla unga
som vill, ska ges möjlighet att delta i skapande verksamhet. El Sistema är ett treårigt musikprojekt på
Dalhem, som startade 2017. För att försäkra oss om att El Sistema permanentas, har vi i vårt
budgetförslag avsatt 1,5 miljoner kronor extra just för detta.

Institutionerna och den fria kulturen behöver och berikar varandra. Vi vill att staden ska satsa på på
både det fria kulturlivet och på Helsingborgs olika institutioner. Ett fungerande kulturliv behöver
också kontinuitet. Genom att ge ett extra anslag på 2 miljoner till fri kultur vill vi göra det möjligt för
både professionella kulturarbetare och amatörer att söka stöd till verksamhet och projekt. Vi vill
också att nämnden utreder förutsättningarna för att införa ett ateljé- och lokalstöd och möjliga
stödformer för kollektivverkstäder.
ICORN är ett internationellt nätverk av fristäder för hotade författare, musiker, bildkonstnärer och
andra professionella kulturskapare från länder med beskuren yttrandefrihet. Vänsterpartiet vill att
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Helsingborg inte bara fortsatt ska vara med i ICORN, utan också att staden tar emot en ny
fristadskonstnär år 2020 samt att detta i likhet med tidigare finansieras av Kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
∙ att godkänna ekonomisk tilldelning för kulturnämnden enligt Vänsterpartiets förslag, + 12,5
miljoner kronor
∙ att ge kulturnämnden i uppdrag att använda extra tilldelning 9 miljoner kronor enligt
Vänsterpartiets förslag för att förstärka biblioteksverksamheten och utöka bibliotekens
öppettider, innebärande bland annat söndagsöppet året runt på stadsbiblioteket
∙ att ge kulturnämnden i uppdrag att använda extra tilldelning 1,5 miljoner kronor enligt
Vänsterpartiets förslag för att finansiera en fortsättning av El Sistema
∙ att ge kulturnämnden i uppdrag att använda extra tilldelning 2 miljoner kronor enligt
Vänsterpartiets förslag till stöd till professionella kulturskapare inom fri kultur ∙ att ge
Kulturnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ateljé- och lokalstöd
samt också stödformerna för kollektivverkstäder
∙ att ge Kulturnämnden i uppdrag att ta emot en ny fristadskonstnär under år 2020 med
finansiering av kommunstyrelsen

Fastighetsnämnden
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.
Fastighetsnämnden bidrar också med bostäder till det bostadssociala programmet. Vänsterpartiet vill
att arbetet med det bostadssociala programmet stärks och då inte minst arbetet med att få fler
privata hyresvärdar med i programmet. Vi vill också betona vikten av att det finns en spridning av
lägenheter inom programmet i alla de olika stadsdelarna.
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. Men så är t ex inte fallet i
Helsingborgens stora samlingssal som nyligen renoverades av staden, tyvärr utan att en hörselslinga

installerades. Vi vill därför att fastighetsnämnden åtgärdar detta problem i de lokaler som är aktuella.
I investeringsbudget 2020 och plan 2021-26 vill vi något minska fastighetsunderhållet och i stället
satsa denna minskning framförallt på en ännu ambitiösare utbyggnad av solcellsanläggningar. Även
om vi vet att staden ligger relativt långt framme, så vill vi att staden blir både en föregångare och en
inspiratör för att än fler ska se möjligheter i en alternativ och fossilfri energi.
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Förslag till beslut
∙ att fastighetsnämnden tar ansvar för att en plan tas fram med målet att alla lokaler, som
används för publika arrangemang och där staden är fastighetsägare/hyresgäst, ska vara
utrustade med hörslinga/hörteknik senast 31 december 2020

Miljönämnden
Miljönämnden har den viktiga rollen 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.
Den enskilt största utmaningen för framtiden är de klimatförändringar som orsakats av oss
människor. Vi måste också agera betydligt kraftfullare än hittills, om vi ska kunna lämna över ett
samhälle i hållbar utveckling till nästa generation. Helsingborg har tre gånger vunnit pris som bästa
miljökommun. Men än finns det mycket att göra om Helsingborg ska bli en stad som vi stolt kan
lämna över till kommande generationer.
Ett ekologiskt hållbart samhälle kan inte enbart åstadkommas genom enskilda personers
miljömedvetna val, utan till det krävs kollektiva politiska beslut och en politik som ger förutsättningar
för stadens invånare att leva miljövänligt.
Miljönämnden har ansvar att samordna stadens miljöfrågor. Vänsterpartiet vill att det ska vara
enkelt att leva klimatsmart i Helsingborg. Vi vill därför i budget år 2020 tillföra nämnden 1 miljon
kronor för att med klimatcoacher kunna förstärka energi- och klimatrådgivningen till såväl enskilda
helsingborgare som föreningar, organisationer och företag. Detta som ett steg på vägen för att
uppnå målen i klimat- och energiplanen. Vi anser att en kraftsamling kring ett lokalt klimatavtal är
bra, men vi vill också ge miljönämnden extra medel för att förstärka detta arbete och hjälpa till med
förverkligandet av det lokala avtalet.
Förslag till beslut
∙ att godkänna ekonomisk tilldelning till miljönämnden enligt Vänsterpartiets förslag, + 1
miljon kronor
∙ att ge miljönämnden i uppdrag att använda extra tilldelning 1 miljon kronor enligt
Vänsterpartiets förslag för att finansiera klimatcoacher

Överförmyndarnämnden
I Överförmyndarnämnden uppdrag ligger att värna om stadens mest utsatta medborgare.

Justitiedepartementet har aviserat att en utredning ska göras som avser att föreslå rättssäkra och
moderna regler för gode män, förvaltare och andra ställföreträdare. En sådan utredning skulle kunna
få konsekvenser för alla landets överförmyndarverksamheter, som dras med omöjligheten att försöka
hantera och anpassa en nästan 100 år gammal lagstiftning som under årens lopp har lappats och
lagats många gånger.
Vänsterpartiet ser positivt på att en mer effektiv och rättssäker hantering skapas genom nämndens
arbete med digitalisering av gode mäns och förvaltares ekonomiska redovisningar.

Valnämnden
Liksom tidigare år skiljde sig valdeltagandet I fjolårets val markant mellan olika stadsdelar i
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Helsingborg. I vissa valdistrikt gick många till vallokalen, som till exempel i Rydebäck S där 94,4%
röstade och i Laröd V, där motsvarande siffra var 93,1%. Medan betydligt färre röstade i andra
stadsdelar, endast 60,5% på Högaborg V och 63,1% på Drottninghög V.
Det är ett demokratiskt problem att så få röstar i vissa stadsdelar i Helsingborg och att människor
som också skulle behöva höras och utöva inflytande i politiken, inte gör det. Att få fler att känna sig
både inkluderade i samhället och intresserade av att vara med och påverka, är en angelägen uppgift.
Vi tycker därför att det är mycket positivt att Valnämnden under denna mandatperiod fått ett utökat
uppdrag, att under åren mellan valen arbeta med demokratifrågor för att just öka valdeltagandet.

Kommunstyrelsens inklusive stadsgemensamt
Vänsterpartiet har i tidigare års budgetförslag föreslagit en sänkning av resurser till
stadsledningsförvaltningen och vi gör det återigen. Detta eftersom vi anser att det finns kostnader
som kan minskas, framförallt för konsulter och kommunikatörer men att staden också kan se över
vilka aktiviteter man engagerar sig i.
Det finns dock några områden inom kommunikation, där vi anser att staden borde ta ett större
ansvar. Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har staden
skyldighet att ge alla invånare samma information, oavsett på vilket sätt de väljer eller har möjlighet
att ta del av den. Detta för att människor med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter att
delta i samhällslivet som alla andra. För de som inte kan använda sig av papperstidningar eller
internet, är en taltidning ett måste. Vänsterpartiet anser att det är ett stadsgemensamt ansvar att ta
initiativ till att en taltidning återuppstår i en eller annan form och även finansierar denna.
Dessutom anser vi att det är ett stadsgemensamt ansvar att texta stadens webbsändningar så att
även hörselskadade ska kunna ta del av viktig information från staden. Vi vill att staden inte bara
följer lagkravet på textning från och med september 2020, utan också tidigarelägger detta att gälla
från 1 januari 2020 för alla Helsingborgs stads webbsändningar.
Kulturskolan är redan HBTQ-certifierad, liksom Dunkers kulturhus. Vi vill att detta arbete nu också
startar på stadens fritidsgårdar och aktivitetshus, med målet att HBTQ-certifiera samtliga dessa och
föreslår att detta finansieras av kommunstyrelsen. Fritidsgårdar och mötesplatser liksom
föreningslivet har en viktig roll i frågor som berör inkludering, jämställdhet och delaktighet.
Vänsterpartiet vill att alla ungdomar oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska
känna sig välkomna, sedda och bekräftade.

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. En majoritet i Helsingborgs
kommunfullmäktige tog 2015 beslutet att Helsingborg skulle gå med i ICORN. som organiserar
fristadsarbetet. Helsingborg tog sedan emot sin förste fristadskonstnär hösten 2016, men efter
denne så har inte någon ny konstnär erbjudits en fristad i Helsingborg. I Helsingborgs kulturprogram
2017-2020 nämns att närvaron av fristadskonstnärer betonar vikten av yttrandefrihet och det
demokratiska samtalet. Vänsterpartiet vill att Helsingborg år 2020 tar emot en ny fristadskonstnär
och att finansieringen fortsatt ska ligga på kommunstyrelsen.
Visselblåsare har en väldigt viktig roll i kampen mot olika former av oegentligheter och trakasserier.
Att förebygga negativa tystnadskulturer är en del i att skapa miljöer där signaler om olika typer av
oegentligheter kan fångas upp, men det är också viktigt att det finns trygga rapporteringskanaler. Allt
fler kommuner och företag i Sverige har infört en extern visselblåsarfunktion. Vänsterpartiet vill att
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också Helsingborgs stad gör detta och att ansvar för och finansiering av funktionen ligger på
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
∙ att godkänna ekonomisk tilldelning för kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt enligt
Vänsterpartiets förslag, - 17 miljoner kronor
∙ att kommunstyrelsen tar ansvar för att en taltidning åter finns i staden och också finansierar
denna
∙ att kommunstyrelsen tar ansvar för att stadens webbsändningar textas fr o m 1 januari 2020
och också finansierar detta
∙ att kommunstyrelsen finansierar HBTQ-certifiering av stadens fritidsgårdar och aktivitetshus ∙
att kommunstyrelsen tar initiativ till att Helsingborg tar emot en ny fristadskonstnär år 2020 och
också finansierar detta
∙ att kommunstyrelsen tar initiativ till att Helsingborg får en extern visselblåsarfunktion och
också finansierar detta

Investeringsbudget 2020 samt plan för 2021-2026
Förslag till beslut
∙ att godkänna likvidflödet för de investeringsobjekt som finns upptagna i
investeringsbudgeten för 2020 samt i investeringsplanen för åren 2021-2026
med förändringar enligt nedanstående
∙ Påarp/Bårslöv nya bollplaner tidigareläggs ett år; totalt +-0; + 10 mnkr 2021, - 10 mnkr 2022 ∙
Ishall, liksom även en ny gymnastikhall, vill vi i första hand ha en finansiering av via
Dunkerfonder; totalt – 100 mnkr; - 10 mnkr 2021, - 50 mnkr 2022, - 40 mnkr 2023 ∙
Naturreservat extra medel för Jordbodalen 2020; totalt + 3 mnkr; + 3 mnkr 2020 ∙ Trädplantering
extra medel; totalt + 6 mnkr; 1 mnkr 2021, 1 mnkr 2022, 1 mnkr 2023, 1 mnkr 2024, 1 mnkr
2025, 1 mnkr 2026
∙ Solcellsanläggningar; totalt + 54 mnkr; 12 mnkr 2020, 14 mnkr 2021, 14 mnkr 2022, 14 mnkr
2024
∙ Fastighetsunderhåll minskning; totalt – 85 mnkr; - 15 mnkr 2020, - 15 mnkr 2021, - 10 mnkr
2022, - 10 mnkr 2023, - 15 mnkr 2024, - 10 mnkr 2025, - 10 mnkr 2026
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