Vår vision är enkel - omfördela
Vi vill se ett solidariskt, feministiskt och grönt Helsingborg.
Våra förslag går ut på att omfördela makt och resurser och
bygga ett mer jämlikt samhälle. Vi vill se en solidarisk välfärd
där våra skattepengar går till de verksamheter som de är
avsedda för. Feminism och jämställdhet är för oss inget enskilt
projekt, utan ska prägla all verksamhet. Vi kritiserar strukturer
som skapar ekonomisk orättvisa och miljöförstöring.

Omställning till en röd miljöpolitik
Klimatfrågan innebär att vi tillsammans måste bygga ett
bättre och mer hållbart samhälle. I kretsloppssamhället är
återanvändning av alla resurser viktiga. Vi vill skapa ett bilfritt
centrum, bygga ut kollektivtrafiken och arbeta vidare med
cykelplanen. Vi vill föra en politik som ger förutsättningar att
leva miljövänligt.

Vänsterpartiet Helsingborg vill:

•
•
		
•

att en handlingsplan tas fram för att minska
plastanvändningen
att kollektivåkande uppmuntras och att alla under
26 år och över 65 år åker avgiftsfritt
att hårdgjorda ytor först och främst ska användas
		vid nybyggnad

Yrkesutbildning - en väg till arbete
För att fler ska kunna få ett jobb, krävs både en skola som
fångar upp alla och en aktiv arbetsmarknadspolitik. För de som
står långt från arbetsmarknaden behövs både vuxenutbildning
och andra arbetsmarknadsåtgärder.

Vänsterpartiet Helsingborg vill:

•
•
•

		

att kommunen har en välfungerande
vuxenutbildning som bedrivs i egen regi
att det satsas på yrkesutbildningar, både
yrkes-SFI och på gymnasial nivå
att all SFI-utbildning ska vara kommunal

Jämlika arbetsvillkor
Vänsterpartiet vill att kommunen ska vara ett förebild för
andra arbetsgivare. Vi vill se en socialistisk och feministisk
politik vilket innebär att förflytta makt, både från högavlönade
till lågavlönade och från män till kvinnor.

Vänsterpartiet Helsingborg vill:

•
•
		
•
		

		

ha ett projekt med arbetstidsförkortning
med bibehållen lön
att kommunen är en feministisk arbetsgivare
och arbetar för jämlika villkor
öka de anställdas inflytande genom en bra
samverkan med fackförbunden

Kulturen - en del av välfärden
En växande stad behöver fler, inte färre bibliotek. Vi vill förstärka områdesbiblioteken och se över deras placering. Vi vill öka
stödet till det fria kulturlivet och satsa på att kultur ska finnas i
hela Helsingborg, inte bara i centrum.

Vänsterpartiet Helsingborg vill:
öka stödet till kulturen
•
bygga ett nytt, större stadsbibliotek och öka
•
		öppettiderna
värna den konstnärliga friheten
•

Solidarisk socialpolitik
Kommunens socialtjänst ska vara det yttersta skyddsnätet för
människor som befinner sig i ekonomisk eller social kris. Den
sociala barnavården ska förutom att skydda utsatta barn göra
skillnad för dessa barns möjligheter till en bra framtid.

Vänsterpartiet Helsingborg vill:
införa en social investeringsfond för
•
		
idéer och projekt inom det sociala
		området
att det skapas fler boende- och
•
		
akutplatser för hemlösa
öka resurserna till Kvinnojouren
•

Vård och omsorg att lita på
Vi vill ha en omsorg att lita på, med goda anställningsförhållanden och medarbetare som känner att de kan påverka sin
arbetsmiljö och arbetsplats. Administration som inte är direkt
kopplad till vårdarbetet behöver minska. Istället vill Vänsterpartiet se en tillitsbaserad vård som styrs efter behov och
professionalitet.

Vänsterpartiet Helsingborg vill:

•
•
•

höja grundbemanningen och skapa attraktiva
arbetsplatser
återta privatiserade äldreboenden
skapa ett Brukarstödscentrum

Likvärdig skola
Skolan ska ge kunskap, bildning och färdigheter för livets alla
skeden. Barn och ungdomar kommer till förskolan och skolan
med olika förutsättningar och det är dessa skillnader som skolan ska kompensera för. Personalen är skolans främsta resurs
och därför vill vi satsa på kompetensutveckling, personaltäthet
och ökad personaldemokrati.

Vänsterpartiet Helsingborg vill:

•
•
•

att alla barn ska ha rätt till förskola
30 timmar i veckan och förskola på
obekväm varbetstid
att skolor ska drivas utan vinstintresse
öka resurserna till Elevhälsan
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Ingrid Mattiasson Saarinen, 72 år, lärare
Claudia Cecilia Velásquez, 47 år, socialsekreterare, skyddsombud
Peter Ahlbom, 50 år, leg.sjuksköterska, pedagog
Tomas Gustafsson, 64 år, socionom
Jenny Björklund Hansson, 37 år ,studie-och yrkesvägledare
Werner Joacim Petersson, 31 år, politisk sekreterare
Svjetlana Saric, 55 år, kemist
Ulla Sandkvist Thell, 64 år, lärare
Ingemar Karlsson, 60 år, pensionär
Hans Henning Nilsson, 54 år, fritidsassistent
Jennie Fryksäter, 38 år, historiker, humanist
Birgitta Möller, 77 år, pensionär
Magnus Thelander, 49 år, ombudsman
Rebecca Thell, 29 år, student
Ivar Sjögren, 23 år, studerande
Britta Olsson, 70 år, lärare, volontär
Veikko Saarinen, 76 år, pensionär
Monica Davidson, 64 år, socionom
Sven-Erik Svantesson, 54 år, arbetssökande, aktivist
Marie Steijer-Wollmer, 57 år, familjebehandlare
Ferman Büyükkaya, 40 år, egenföretagare
Birgitta Sjöholm, 67 år, kurator
Peter Jonasson, 48 år, lagerarbetare
Victor Bärring, 27 år, project & sales manager
Margareta Borssén, 72 år, pensionär
Läs hela vårt kommunpolitiska program på
www.helsingborg.vansterpartiet.se
042 - 21 92 92
helsingborg@vansterpartiet.se
@vansterpartiethbg
@vansterpartiethbg

Bildkollage och fotografering www.spontanafotodesign.se

