Vänsterpartiet behövs för att
förändra Helsingborg!
Kommunpolitiskt program för
Vänsterpartiet Helsingborg 2022-2026

Du behövs för att förändra Helsingborg
Det är hög tid för förändring. Vänsterpartiet satte i riksdagen ner foten om marknadshyror
och pensioner för att det var nödvändigt. Vi behöver ta tillbaka kontrollen över
samhällsutvecklingen och se till att bygga välfärden i Sverige och Helsingborg stark igen.
Vårt parti är också en stolt del av en internationell rörelse. Även om många av de
internationella frågorna drivs i riksdagen, så är det viktigt att vi i Helsingborg visar solidaritet
med folket i Palestina, Kurdistan, Ukraina, Jemen och andra länder där vårt stöd behövs.
Helsingborg ska vara en stad för alla, där vi värnar asylrätten och hjälper nya helsingborgare
in i samhället.
Vänsterpartiet kommer att arbeta för ett styre som står till vänster i politiken. Det nya styret i
Helsingborg måste ta kampen mot de nedskärningar i välfärden vi sett de senaste 16 åren
av alliansstyre. Vänsterpartiet samarbetar gärna med andra partier, men bara om resultatet
av arbetet innebär ökad jämlikhet, grön omställning och en kraftigt stärkt välfärd som bryter
segregationen.
Det är tillsammans vi bygger framtiden, men för det behöver vi din röst den 11 september.
Du som vill ha en politik för att förhindra klimatkatastrofen, skapa nya jobb och bygga nya
bostäder med rimliga hyror, rösta på Vänsterpartiet så bygger vi samhället starkt igen.
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Det är tillsammans vi bygger framtiden
Vänsterpartiet vill bygga ett jämlikt Helsingborg utan segregation och ekonomiska klyftor.
Helsingborg är en stad med en god ekonomi, men trots det är det stora ekonomiska klyftor
och en stark segregation. Vi vill att Helsingborg ska vara en stad där välfärden tillhör alla.
Vänsterpartiets syn på hur Helsingborg ska byggas starkt igen grundar sig i erfarenhet av
hur viktig välfärden är för samhällsutvecklingen. Vi anser att behov av välfärd alltid måste gå
före jakten på vinst och att alla ska ha möjlighet att delta i samhället efter sin förmåga. Ett
samhälle slits sönder av segregation och otrygghet, men byggs starkt av gemenskap och
tron på att vi skapar vår stad tillsammans.
Vänsterpartiet är ett demokratiskt parti som arbetar för att stärka delaktighet och värna de
demokratiska processerna. Detta är oerhört viktigt inte minst i en tid då vi ser hur
demokratiska värden runt om i världen attackeras och ifrågasätts.
I Vänsterpartiet skapas politiken utifrån det som medlemmarna driver och beslutar om. Vi
tycker det är viktigt att låta föreningar, organisationer och de människor i samhället som inte
annars ges plats, få ett utrymme i de politiska samtalen och sammanträdena. Vi vill ha en
stark spridning på politiska uppdrag bland våra företrädare och en bred representation som
lyfter fram de grupper som annars står långt ifrån makten.
Våra förtroendevalda sitter inte på egna mandat utan följer i största möjliga mån de beslut
som vi kollektivt tillsammans fattar. Det gör dig som medlem i Vänsterpartiet till en viktig del
av vår politik. Våra förtroendevalda betalar partiskatt på den ersättning de får för sitt politiska
uppdrag och ingen heltidsarvoderad politiker för Vänsterpartiet får ut mer än 29 750 kronor
(år 2021). I Vänsterpartiet delar vi på uppdrag, lön och makt för att vi tror att det är
tillsammans vi bygger Sverige starkt igen.

Vi har rätt till en stark välfärd
Vi som bor i Helsingborg har rätt till ett gott liv oavsett vilken ekonomi vi har. Vi har rätt till bra
bostäder med rimliga hyror, till utbildning, arbete och sysselsättning. Vi har rätt till en aktiv
fritid, kulturverksamhet och socialt stöd och vård när vi behöver det.
Alla bostadsområden måste vara bra områden att bo i. En bostad är en viktig social rättighet,
inte en handelsvara. Bostäder ska bygga bort segregation, inte stärka den.
När det byggs i Helsingborg vill Vänsterpartiet att det byggs för alla. Varje område ska kunna
ha tillgång till fritidsaktiviteter, kollektivtrafik, matvarubutik och skolverksamhet. Integration
och delaktighet måste vara ledorden när bostadsområden utvecklas eller växer fram. När
bostäder byggs måste även parker, cykelvägar och mötesplatser för olika åldrar planeras in.
Skolan är en viktig del i all områdesutveckling, när nya områden byggs är det viktigt att
skolor placeras på platser där de bidrar till integration mellan områden istället för att bli
barriärer. Vänsterpartiet vill ha en likvärdig skola. Med det menar vi en skola där alla barn
har lika möjlighet att nå kunskapsmålen. För de barn som har det svårare måste skolan
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kompensera och för de barn som når målen snabbt måste skolan kunna utmana och låta
dem utvecklas.
Även kulturen och fritiden är en viktig del i att skapa möten mellan människor. Vänsterpartiet
vill se ett stärkt samarbete mellan kultur, fritid och skola. Fler ska kunna ta del av kultur och
fritid och för att de ska kunna ske måste tillgängligheten öka och avgifterna minska.
Vård- och omsorg är för oss alla en del av livet. Vi har rätt till en trygg vård den dag vi föds
och genom hela livet. Brister i äldreomsorgen beror på att inte tillräckliga resurser tillsätts
och att skattepengar som skulle gått till de äldre istället blivit vinster i privata företag. I
helsingborg ser vi hur det fattas personal inom alla delar av omsorgen. Vi ser hur äldre på
vårdboenden drabbades hårt av detta under coronapandemin och hur hemvårdspersonalen
sliter med pressade minutscheman.
Funktionsrätten i Helsingborg behöver stärkas, på nationell nivå behöver rätten till personlig
assistans stärkas, men även i kommunen finns det mycket kvar att göra för att skapa en
kommun som ger alla möjlighet till ett gott liv där vi alla kan delta i samhället fullt ut oavsett
funktionssätt.
Vi vill se satsningar på samhällsinformation som når alla Helsingborgare och låter dem bli
delaktiga, istället för marknadsföring som syftar till att skapa en bild av kommunen som ett
framgångsrikt företag. I Vänsterpartiets Helsingborg går välfärden alltid före att visa upp en
fin yta när innehållet brister. Vi har rätt till en stark välfärd för Helsingborg tillhör oss alla.

Vänsterpartiet vill
●
●
●
●
●
●

Se att makten fördelas både inom politiska uppdrag och bland högre tjänstemän
Ge de fackliga organisationerna större yttrandemöjlighet, så de blir lyssnade på och
kan ge kommunen information som ligger till grund när beslut fattas
Att de kommunala bolagen styrs med transparens och demokratisk insyn
Se till att alla nämnder har en budget som skapar välfärd och tar höjd för oförutsedda
händelser och omställningsarbete
Att hetsen på ständiga effektiviseringar får ett slut! Effektiviseringar används ofta för
att dölja nedskärningar i en välfärd som länge fått betala priset för privatiseringar
Att vid all upphandling ska krav ställas på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande
villkor

Kommunen som arbetsgivare
Trygga jobb med god arbetsmiljö
Vänsterpartiet vill att alla som anställs i kommunen ska ha rätt till heltid. Vi vill se
tillsvidareanställningar istället för tillfälliga anställningar. Kommunen ska till förmån för trygga
tillsvidareanställningar minska antalet tim- och visstidsanställningar. En stor central
vikariebank med behovsanställda skapar splittrade arbetsgrupper, vi vill ge dig som arbetare
möjlighet till organisering, fackligt engagemang och medarbetarinflytande. Kommunen ska
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ha en god samverkan med de fackliga organisationerna och alltid sträva efter och utveckla
samverkan.
Vi vill sätta ett definitivt stopp för delade turer och låta heltid vara normen inom alla
verksamheter, men deltid en möjlighet. Vänsterpartiet anser att det är personalen som
främst vet hur arbetet ska utföras och utvecklas. För väl fungerande arbetsplatser behöver
du som anställd ha en god arbetsmiljö som bygger på tillit och delaktighet.
Vi vill se en arbetstidsförkortning, med start inom demensvården och socialförvaltningen. På
lång sikt vill vi att 6-timmar blir en omställning som görs i hela samhället via lagstiftning,
liksom 8-timmarsdagen en gång var. En arbetstidsförkortning skulle minska stressen och
sjukfrånvaron och göra arbetsplatsen mer attraktiv. Samtidigt skulle fler människor få
chansen att komma ut i arbete, eftersom mer personal behöver rekryteras för att behålla
samma personaltäthet.

Minska löneskillnaderna och inkludera fler
Löneskillnaderna i Sverige ökar och här måste även kommunen ta sitt ansvar för att minska
klassklyftorna i en redan segregerad stad. Det innebär att de högsta lönerna i kommunen
hålls nere, medan de lägsta lönerna måste öka. Vi vill se att kommunen aktivt arbetar med
att minska löneskillnaderna, genom att årligen avsätta en summa ur budgeten för att
omfördela resurser.
Jämlika löner innebär att alla efter förmåga ska inkluderas i arbetslivet. Kommunen måste
aktivt arbeta med ett mångfaldsperspektiv vid rekrytering. Det innebär att arbetsplatsen ska
spela samhället i stort, särskilt i människonära yrken såsom skola, vård och social omsorg.
Kommunen måste arbeta mera aktivt med funktionsrätt och ge personer med nedsatt
arbetsförmåga möjlighet till en anpassad anställning med lön på lika villkor. Vi vill utifrån vår
strävan efter jämlika löner och arbetsvillkor se en höjd habiliteringsersättning och att
deltagare får samma uppskattning för sin insats som andra medarbetare. Deltagare i daglig
verksamhet ska likt övriga medarbetare få en minnesgåva efter 25 år i verksamhet.
Vänsterpartiet är mot höga politikerlöner och maktkoncentration. Vi är därför noga med att
förtroendevalda inte sitter på ett uppdrag alldeles för länge. Vi vill också se att arvodena för
politiker i Helsingborg sänks till motsvarande prisbasbeloppet, vilket Vänsterpartiet också
lagt förslag på i riksdagen. Det sänkta arvodet skulle i lön motsvara en extra undersköterska
per heltidsarvoderad politiker.

Vänsterpartiet vill
●
●
●
●
●

Avsätta resurser för att minska löneskillnaderna
Jobba mer aktivt med rekrytering utifrån ett mångfaldsperspektiv
Sänka arvodena för förtroendevalda
Höja habiliteringsersättningen
Starta en arbetstidsförkortning, i ett första steg inom demensvård och
socialförvaltningen

5

En vård och omsorg att lita på
Inga fler privatiseringar - ta tillbaka kontrollen
Helsingborg har under de alliansstyrda åren som gått varit utsatt för stora privatiseringar där
kommunen tillslut varit tvungen att ta tillbaka vårdboenden på grund av problem och låg
kvalitet. Vänsterpartiet vill se ett slut på dessa otrygga privatiseringar! Välfärdsbrotten
bekämpas bäst genom att ta bort möjligheten att göra vinst på alla oss som är i behova av
stöd, sjuka eller gamla. Vi har varit starka motståndare till att låta privata utförare sköta
verksamheten på äldre- och LSS boenden. 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.
I kommunens regi ligger ansvaret och möjligheten att påverka i den egna verksamheten.
Brister kan åtgärdas och kvaliteten granskas och upprätthållas. Vi vet vad som gör vård- och
omsorg bra, det behövs ingen tävling mellan kommun och vinstdrivande vårdföretag, det
behövs resurser, kompetens och en god arbetsmiljö.

En trygg och god äldreomsorg med bra arbetsmiljö
Grunden för en god vård- och omsorg är kompetent personal men också att du som jobbar i
vården har tillräckligt med kollegor för att kunna möta vårdtagarens behov. Kommunen
måste anställa personal så att vi har en god kontinuitet, det vill säga att personalen inte
skiftar allt för mycket när någon blir sjuk, föräldraledig eller arbetsuppgifterna ökar. Med en
stark bemanning står vi väl rustade även i utmanande tider som i en pandemi.
En del av kompetensen sitter i ett gott bemötande och en god kommunikationsförmåga. Vi
vill därför att kommunen utreder vilka språkkompetenser som finns inom omsorgen.
Språkbehov kan både handla om olika modersmål men även teckenspråk och andra
kommunikationssätt.det kan även handla om att stärka upp svenskan för redan anställda
som har behov av det. Förståelse och kommunikation är viktigt i såväl kontakten med
vårdtagare som anhöriga.
Alldeles för många av de äldre besväras av ensamhet. Vänsterpartiet vill att kommunen
satsar på aktivt uppsökande verksamhet som arbetar med de äldres välmående. Det är
viktigt att inte glömma förebyggande hälsofrämjande insatser såsom mötesplatser där
människor i olika åldrar kan mötas, träffpunkter och möjlighet att äta i sällskap med andra till
exempel på en närliggande skola. Även möjlighet till seniorträning är viktigt för hälsan.
Vänsterpartiet vill se att vårdyrken får en högre status. I Helsingborg behöver vi se till att
varje medarbetare har en god arbetsmiljö, trygga anställningsvillkor och får möjlighet att
utveckla sin kompetens och växa i yrkesrollen. Vänsterpartiet vill utveckla den tillitsbaserade
styrningen och ta bort delade turer. Vi vill också att den minutstyrning som
hemvårdspersonalen arbetar under tas bort. Vi är övertygade att ett mer flexibelt system där
medarbetarna kan vara med och påverka hur arbetet organiseras och där vårdtagaren kan
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påverka vårdinsatsen i större utsträckning, kan skapa högre kvalitet och trygghet i
omsorgen.

Boenden som passar olika behov
Kommunen måste ha boenden som fungerar utifrån livssituation och behov. Det måste
finnas bra vårdboenden för dig som har behovet av en sådan boendeform, men även god
hemvård med tillräcklig bostadsanpassning för dig som vill få vård i hemmet. För dig som
inte behöver det stöd som ett vårdboende ger ska det finnas andra boendeformer både med
och utan biståndsbeslut, men som ändå ger stöd och trygghet vid ålderdom eller sjukdom.
Vi vill se att kommunen utreder möjligheten att skapa trygghetsboenden i redan befintligt
lägenhetsbestånd för att erbjuda rimliga hyror. Vi vill även se kollektiva boenden så som
Sällbo där människor i olika åldrar kan mötas och var ett stöd för varandra. Kommunen
måste bygga LSS-boenden för att ge dig med beslut om LSS-bostad en möjlighet att kunna
flytta hemifrån eller byta boende när behoven förändras.

En värdig demensvård av hög kvalitet
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. Vi behöver öka antalet
demensplatser på ett sätt där en demensplats inte bara utgöra ett rum på en avdelning, utan
kommer med kompetens och kunskap om kvalitativ demensvård. Av de som drabbas av
demens finns även personer med LSS-behov där behovet av demensvård både behöver
tillgodoses samtidigt som behovet av LSS-boende och stöd finns. Det är viktigt att
demensvården inkluderar flera behov utifrån den kompetens den enskilda kräver.

Stärkt funktionsrätt
Vänsterpartiet anser att personlig assistans är en mänsklig rättighet och därför oroar vi oss
när fokus flyttas från mänskliga rättigheter till kontroll. Vi vill att Helsingborg ska vara ett
föredöme när det kommer till tillgänglighet och stöd för personer med olika funktionssätt.
Du som har en nedsatt funktionsförmåga och behöver stöd ska kunna lita på att du får det
stöd du behöver och att din rätt att delta i samhället på det sätt du vill, inte ständigt
ifrågasätts och försvåras. Tryggheten i ett samhälle hänger ihop med hur våra
trygghetssystem fungerar. Vi måste ha ett tillgängligt och inkluderande arbetsliv, meningsfull
sysselsättning och en varierad daglig verksamhet med stark delaktighet.
I alla beslut som fattas i kommunen måste tillgänglighetsperspektivet vara tydligt belyst och
uppfyllt. Ökade kostnader får aldrig ligga till grund för minskad tillgänglighet. Tillgänglighet är
en del av demokratin, därför måste all kommunens verksamhet vara tillgänglig.
Tillgängligheten kan inte falla på att olika aktörer till exempel inte vill införa hörselslingor i
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lokaler som nyttjas av kommunen. Hjälpmedel ska finnas tillgängligt och de ska vara
avgiftsfria då de är en nödvändighet för den som behöver dem.
Vi vill också att kommunen inrättar ett Brukarstödscentrum som ger individuellt stöd till
personer med funktionsnedsättningar. 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.

Samverkan med regionen
Vänsterpartiet har länge kämpat för arbetet med SIP (samordnad individuell planering) där
flera verksamheter samverkar kring en person. Att upprätta en SIP (samordnad individuell
plan) är lagstadgat både i socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen. Även om inte
skolan har en lagstadgad skyldighet att upprätta en SIP, så har de enligt lagen en skyldighet
att samverka. I Helsingborg finns dessutom en lokal överenskommelse som omfattar skolan.
Vänsterpartiet har länge kämpat för att uppvärdera arbetet med SIP. Det är värdefullt både
för unga och äldre i behov av stöd från olika verksamheter.
Barnrättsperspektivet är oerhört centralt gällande barn och unga med särskilda behov (som
exempelvis psykisk ohälsa, normbrytande funktionssätt m.m). Det är känt att barn och unga
med särskilda behov, där flera verksamheter är involverade, oftare drabbas av brister i
samordningen. Långa väntetider på BUP gör också att unga får vänta länge på utredning
och behandling. Vänsterpartiet anser att barn och unga måste få det stöd som de har rätt till.
Samverkan med regionen, men även med andra verksamheter, måste därför prioriteras och
fungera både för både barn- och unga, personer i omsorgsbehov och äldre.

Vänsterpartiet vill
●
●
●
●
●
●
●
●

Höja grundbemanningen! Anställ mer personal på alla nivåer,
såväl sjuksköterskor som specialister och undersköterskor
Att kommunen skapar ett Brukarstödscentrum för personer med
funktionsvariationer
Stoppa privatiseringarna - ta tillbaka kontrollen över omsorgen
Höja habiliteringsersättningen
Ta bort hjälpmedelsavgiften, hjälpmedel är en mänsklig rättighet
Avskaffa minutstyrningen inom hemvården
Ta bort de delade turerna
Ha ett förhöjt förbehållsbelopp vid beräkning av omsorgsavgifter

Likvärdig skola
Barn kommer till förskolan och skolan med olika förutsättningar och det är dessa skillnader
som skolan ska kompensera för så att alla får samma rätt till likvärdig utbildning. Alla barn
har rätt till en god utbildning som rustar dem med kunskap inför framtiden. Utbildningen ska
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förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på.

Stoppa marknadsskolan och ersätt den med en skola för alla
Skolan i Helsingborg ska vara jämlik och jämställd. Skolan ska vara en plats där barn möts,
som annars inte skulle ha mötts. Förskolan och skolan ska präglas av ett arbetssätt där
människors olikheter ses som en tillgång. Privatiseringsexperimentet av skolan har lett till att
barn till låginkomsttagare, till föräldrar som invandrat till Sverige eller föräldrar som har en
lägre utbildning får allt svårare att klara skolan. Vänsterpartiet vill avskaffa marknadsskolan.
Varje förälder ska känna sig trygg med att välja den skola som ligger närmast. Skolor ska
inte konkurrera med varandra, utan komplettera varandra och dela med sig av goda
exempel. Alla skolor i Helsingborg ska vara bra skolor med hög kvalitet. Därför ska varenda
skattekrona gå till verksamheten och inte ner i fickorna på vinstdrivande företag. Därför vill vi
inte tillåta några vinstdrivande skolor i vår stad.
Vi vill förbättra och utveckla pedagogiken för nyanländas lärande och i högre utsträckning
stötta elever som har svenska som andraspråk och är i behov av att stärka svenskan.
Skolans kompensatoriska uppdrag är viktigt, det vill säga att skolan ska ge mer stöd till dem
som kommer från sämre förutsättningar. Modersmålslärare och studiehandledare ska vara
en del av skolans verksamhet och arbeta nära lärarna.

Förskolan lägger grunden för lärandet
Förskolan spelar en central roll i att utjämna skillnader i klass, kön, etnisk och kulturell
bakgrund. Studier visar att barn som inte går i förskolan i samma utsträckning som de flesta,
får det svårare i skolan. Det behövs kompetent personal och en arbetsmiljö som i det dagliga
arbetet ger utrymme för planeringstid med fokus på det pedagogiska arbetet. Olika
pedagogiska alternativ ska rymmas inom de kommunala förskolorna. Lärandet i förskolan
ska vara lustfyllt och lekens betydelse ska vara central. 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.
Vi vill ha små barngrupper, där de vuxna kan se alla barn och möta deras behov. Det är
viktigt med en hög personaltäthet. Vänsterpartiet anser också att förskolepersonal ska
erbjudas arbetskläder.
Vi vill satsa på utemiljön i förskolan och på att utveckla pedagogiken både ute och inne. 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.

Grundskolan ska ge elever likvärdiga förutsättningar
Vi vill ha en skola där alla ges möjlighet att ta del av undervisningen på lika villkor och där
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alla ges en bred bas med möjlighet att studera vidare. Barn i skolan har samma behov och
rätt som vuxna till en god arbetsmiljö. Verksamheten och lokalerna ska utformas så att
stress, anonymitet och olika typer av förtryck motverkas. Måltider i skolan ska präglas av
lugn och ro. Grundskolan ska vara helt avgiftsfri, vilket innebär att mellanmål och utflykter
med mera ska bekostas av skolan.
Det finns en stor grupp elever som har svårt att nå målen i skolan. Alla elever behöver få
professionellt stöd i sitt lärande och det är viktigt att lärarna får möjlighet att prioritera tid med
eleverna. För det behöver resurserna öka och personalen få en bra arbetsmiljö med flera
kollegor. 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 ska öppna dörrar inför framtiden
Marknadsskolans intåg i gymnasieskolan har varit tydligt i Helsingborg. Vi ser hur
kommunala skolor lämnas att sköta det kompensatoriska uppdraget samtidigt som de ska
konkurrera med friskolorna. Skolpersonalen måste få ägna sig åt skoluppdraget, inte åt
marknadsföring och konkurrens. Skolan är inte som vilken marknadsvara som helst, skolan
är avgörande för barn- och ungas framtid och måste alltid hålla hög kvalitet.
Alla gymnasieprogram ska ge goda förutsättningar för vidare studier och ge de som läser till
ett yrke en god yrkeskompetens. Elever på alla program ska förberedas för arbetslivet och
ett aktivt samhällsdeltagande. Vänsterpartiet vill att det val man gör när man är ung ska
öppna dörrar, inte stänga dem. Därför är det viktigt att alla nationella gymnasieprogram
minst ger grundläggande behörighet till högskolestudier.
Under den kommande mandatperioden vill vi att alla skolor i Helsingborg har ett aktivt
normkritiskt arbete. Arbetet ska genomsyra all skolverksamhet så som studie- och yrkesval,
elevhälsans arbete och undervisning. Många, men främst tjejer, mår dåligt av
prestationskulturen i skolan, men även killar drabbas hårt av machokulturen. Vi vill satsa mer
på elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen samt ge skolorna i uppdrag att lägga upp
undervisningen så att psykosocial ohälsa minskar.

Anpassad grund- och gymnasieskola som utvecklar eleverna
Den anpassade grund- och gymnasieskolan är till för elever med utvecklingsstörning.
Eleverna i den anpassade skolan har samma rättigheter till utbildning som alla andra elever.
Det är viktigt att mottagandet till den anpassade skolan är rättssäkert och att eleven får välja
om skolgången ska vara integrerad i grundskolan eller i en särskild undervisningsgrupp.
Skolorna ska arbeta med att bryta fördomar som finns mot den anpassade skolans
elevgrupp.
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Eleverna i den anpassade skolan ska tidig ges möjlighet att att utveckla sina kunskaper inom
områden som kan vara till nytta i arbetslivet. Vänsterpartiet vill se en väl utbyggd samverkan
med arbetsliv och kommun för att ge eleverna möjlighet till arbete eller vidare sysselsättning
när de avslutat studierna.

Skapa verksamheter för elever i behov av särskild undervisning
I varje klass finns det en grupp av elever med behov av särskilt stöd utifrån att de har en
NPF-diagnos eller annan funktionsnedsättning som gör att skolarbetet behöver fungera på
ett annat sätt. En del av eleverna trivs bra i ordinarie undervisningsgrupp, men en del
behöver t.ex. ett mindre sammanhang. För elever med behov av stora anpassningar vill vi
att Helsingborg tar ett helhetsgrepp och skapar verksamheter som stödjer deras lärande.
Vänsterpartiet vill att kommunen bygger upp en resursskola och ett förstärkt gymnasium,
vilket redan finns i vissa av våra grannkommuner. En resursskola är en skola särskilt
anpassad för elever med stort behov av särskilt stöd så som specialpedagogisk kompetens,
ett mindre sammanhang och en anpassad lärmiljö.
Vi vill också kommunen ser över behovet av särskilda NPF-klasser. För barn med
språkstörning måste det finnas fler språkprofiler utplacerade på olika geografiska håll i
kommunen. Det är viktigt att barn med språkstörning befinner sig i språkstarka miljöer för att
på bästa sätt kunna utveckla sin språkliga förmåga.

En stark elevhälsan med bred kompetens
Elevhälsans personal ska inte vara uppdelad på olika skolor utan ska 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 handleda 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, speciallärare,
socialpedagoger och logopeder kan anställas.
Elevhälsan ska stödja skolornas elever men också personalen i deras arbete. Elevhälsan
ska besitta kompetens för att motverka hedersvåld och hedersförtryck. Skolan och
elevhälsan ska fokusera på tidiga insatser. Samverkan med vårdnadshavare, Barn- och
ungdomspsykiatrin, Habilitering och Socialförvaltning är ofta nödvändigt och viktigt.

Arbetsmiljö och utemiljö
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, de ska vara tillgängliga
och anpassade efter barn med olika sätt att fungera. Måltider i skolan ska präglas av lugn
och ro och en näringsriktig mat. En god arbetsmiljö är ett måste för en tillgänglig
undervisning för att stimulera en hög skolnärvaro för eleverna.
Utemiljön på grundskolan är oerhört viktig för eleverna. Det ska finnas gott om plats för
rörelse för att orka med skoldagen. I grundskolan ska det ges möjlighet för skolpersonalen
att genomföra rastaktiviteter och engagera barnen i lek och idrott.

11

Skolpersonal som trivs och får möjlighet att utvecklas
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. Mångfalden bland eleverna och barnen ska
också finnas i lärarkåren. 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 administration och garanteras tid för planering och
kompetensutveckling.
Förutom lärare behövs det annan personal som skolsköterskor, specialpedagoger,
speciallärare, lärarassistenter, modersmålslärare, studiehandledare, kuratorer, psykologer,
studie- och yrkesvägledare, administratörer, elevassistenter, socialpedagoger, logopeder och
vaktmästare. För en bra skolmiljö är samverkan mellan personalgrupperna viktig. Alla
funktioner behövs för att skolan ska fungera.

Vänsterpartiet vill
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Att alla barn i förskoleåldern ska ha rätt till 30 timmars förskola/vecka
Förskolepersonal ska ha rätt till arbetskläder
Att skolan fullgör sitt uppdrag på skoltid, så grundskolan kan vara fri från hemläxor
Barngrupperna i förskolan och de tidiga skolåren måste minska
Satsa på modersmålsstöd och studiehandledning på modersmålet
Skolorna ska erbjuda skolfrukost och vara avgiftsfri
Det ska starta en kommunal Resursskola och ett förstärkt gymnasium
Antalet språkprofiler för elever med språkstörning ska utökas
Att Helsingborg avsätter resurser och utbildning i alla verksamheter som berör barn
för att garantera att barnkonventionen följs
Vi vill stoppa etableringar av fler vinstdrivande skolor i kommunen

Meningsfull fritid
Vi vill sänka avgifter som kan vara ett hinder förde med sämre ekonomi, det ska inte vara
plånboken som avgör vem som ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.

Satsa på 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.
För pensionärer och personer med funktionsvariationer liksom för alla andra helsingborgare
behövs fler mötesplatser med stimulerande aktiviteter där tröskeln är låg. Tillgänglighet är
också en fråga om ekonomi, vi vill inte att plånboken ska avgöra. Vi ser gärna fler
generationsöverskridande mötesplatser och allaktivitetshus också med lokaler för
föreningslivet, där både unga och vuxna helsingborgare kan träffas.
Vi vill att broar byggs mellan kultur och fritid. Samlokalisering mellan bibliotek, träffpunkter,
fritidsgård, kulturskola, föreningsliv ser vi som en viktig del i att skapa både
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generationsöverskridande mötesplatser och platser där fler kan känna sig delaktiga i
samhället.
Vi vill också att alla barn ska kunna ta del av avgiftsfria läger- och lovaktiviteter som
simskola och andra idrotts- liksom kulturaktiviteter.

Fler möjligheter till rörelse
För att kunna tillgodose människors behov av rörelse krävs satsningar i hela staden. Vi vill
både ha lätt tillgängliga lekplatser för de små barnen, spontanidrottplatser, parker och
idrottsanläggningar som kan användas både av föreningar och 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.
Vi vill att staden ska vara generös med att upplåta stadens anläggningar för såväl
organiserad som spontan fritidsaktivitet. Idrotts- och gymnastikhallar i skolbyggnader och
skolgårdar måste 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.
Kostnader för att möjliggöra rörelse måste minska. För att så många som möjligt ska ha
möjlighet att utöva fritidsaktiviteter får inte ekonomin vara ett hinder. Därför behöver staden
införa en fritidsbank där barn och ungdomar ska gratis kunna låna fritids- och
idrottsutrustning. Något som med fördel kombineras med inlämning och restaurering av
sport och fritidsutrustning för att utrustning återanvänds till dess att hela livslängden är
utnyttjad.

Stärk föreningarna
Vi vill uppmuntra ett allsidigt föreningsliv. Vi vill se över hur staden hjälper både mindre och
större föreningar, så att vi ökar delaktigheten i föreningslivet, nya medlemmar rekryteras
och fler föreningar kan verka spritt både över alla stadsdelar liksom på landsbygden.

Vänsterpartiet vill
●
●
●
●
●
●
●

Se fritidsgårdar för barn och unga i alla delar av Helsingborg, med generösa
öppettider och med goda personalresurser
Skapa generationsöverskridande mötesplatser och allaktivitetshus i alla geografiska
delar av kommunen
Att det finns möjligheter i alla delar av kommunen både för olika typer av
föreningsbokningar och för spontanidrott både utom- och inomhus
Öka samarbetet mellan fritid och kultur
Erbjuda alla barn och unga avgiftsfria aktiviteter och lägerverksamhet under loven
Att stadens föreningsstöd uppmuntrar jämställdhet och jämlikhet
Att det finns möjligheter för alla att låna sport- och fritidsutrustning avgiftsfritt.

Kulturen har ett egenvärde
För Vänsterpartiet är kultur en självklar del av välfärden, som inte kan prioriteras bort. Vi
tycker att all samhällsplanering måste ha inslag av kultur liksom annan fritidsverksamhet. I
stadsplaneringen spelar lokaliseringen av mötesplatser, kulturella händelser och institutioner
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en viktig roll. Kulturen har ett eget värde som inte heller behöver motiveras av andra
nyttoaspekter. Den konstnärliga friheten ska inte politiskt styras.
I dag är kulturområdet i Helsingborg underfinansierat. Vi vill att kultur ska finnas i hela
Helsingborg, inte bara i centrum, men också öka resurserna till kulturområdet som helhet.
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. Vi vill
också att de centralt belägna kulturinstitutionerna ska öka sin uppsökande verksamhet. Det
kulturutbud, som staden står för, ska vara tillgängligt för alla genom låga eller inga avgifter.
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.

Biblioteken är centrala för välfärden
Vänsterpartiet anser biblioteken är centrala för välfärden. Yttrandefrihet, fri åsiktsbildning och
fritt kunskapsutbyte är avgörande förutsättningar för demokratin. Biblioteken spelar en viktig
roll i ett demokratiskt samhälle och de är uppskattade av helsingborgarna. Det märks i
besökssiffrorna, som trots begränsade öppettider är höga.
Områdesbibliotekens lokala förankring som platser för information och möten kan utvecklas
och vi ser gärna att de finns 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. Det ska vara nära till bibliotekets service, men det kan gärna placeras tillsammans
med andra verksamheter.
Vi vill både förstärka områdesbiblioteken och se över deras placering. Det senaste
områdesbiblioteket tillkom på 1970-talet, sedan dess har både staden växt och nya områden
har tillkommit. Vi anser att en växande stad behöver fler, inte färre bibliotek.
Öppettiderna ska vara generösa både på områdesbiblioteken och stadsbiblioteken och vi vill
att åtminstone stadsbiblioteket har söndagsöppet året runt.
Vänsterpartiet har länge drivit att stadsbiblioteket ska byggas ut och är glada att det nu blir
av. I det nya stadsbiblioteket vill vi utöver lokaler för media och studier också ha plats för
olika typer av aktiveter och arrangemang med möjlighet för föreningar att hyra in sig. I det
utbyggda biblioteket vill vi gärna också ha medborgarservice/kontaktcenter och en plats för
drop-in med stadens politiker, i likhet med exempelvis stadsbiblioteket i danska Aarhus.

Kulturen kräver kontinuitet
Ett fungerande kulturliv kräver kontinuitet. Det finns i Helsingborg en tendens att premiera en
ytliga event 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, både till nya kulturformer och till de professionella
kulturarbetare, som jobbar utanför institutionerna. Professionella kulturarbetare inom
scenkonst liksom konstnärer ska stödjas, ateljé- och lokalstöd ska finnas. Vänsterpartiet vill
ha kollektivverkstäder och möjligheter för professionella kulturarbetare att tillfälligt verka i
staden genom residensprogram.
Vi tycker att institutioner som Dunkers Kulturhus respektive Fredriksdals muséer och
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trädgårdar är viktiga ur många aspekter för att ge oss förståelse för både vår historia, vår
samtid och framtid. Därför vill vi att båda får de resurser som behövs för att ytterligare kunna
förstärka sina profiler och samtidigt ge arbetsmöjligheter åt fler kulturarbetare.
ICORN är ett internationellt nätverk av fristäder för författare, musiker, bildkonstnärer och
andra professionella kulturskapare från länder med beskuren yttrandefrihet. För oss är
yttrandefriheten prioriterad och vi vill därför att Helsingborg fortsatt tar emot
fristadskonstnärer.

Lyft folkets kulturhistoria
Bevarandet av kulturarvet är en viktig kulturpolitisk uppgift. För att förstå den tid vi lever i och
kunna bana väg för framtiden, är det avgörande att vi också känner 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 arbetarrörelsens, kvinnornas, immigranternas och emigranternas historia lyfts
fram och belyses både i stadens historiebeskrivning och i stadsbilden.

Kulturen är en viktig del för 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 ser det också som viktigt att det inte finns
stuprör mellan fritid och kultur utan att det finns en samsyn och ett samarbete.
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. Vi vill att kulturskolan byggs ut och att den
ska vara avgiftsfri för barn och unga.
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 ökade resurser till både den professionella kulturen utanför institutionerna och till
amatörverksamhet, likaså till lokal- och ateljéstöd, kollektivverkstäder och
residensprogram
Att Dunkers Kulturhus och Fredriksdals muséer och trädgårdar får tillräckliga
resurser för att kunna utveckla sina verksamheter
Öka öppettiderna och tillsätta resurser till biblioteken, åtminstone stadsbiblioteket ska
ha söndagsöppet året om
Se över områdesbibliotekens lokalisering och samordna med fler verksamheter
Att kulturskolan för barn och unga byggs ut i stadens olika delar och i antal platser
Ha en avgiftsfri kulturskola
Fortsätta vara en del av det internationella nätverket ICORN och ta emot två nya
fristadskonstnärer
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Bostaden är en mänsklig rättighet
En bostad är en viktig social rättighet, inte en handelsvara. Staden ansvarar för god
planering och utveckling av sina bostadsområden. För dig som inte har råd eller inte vill köpa
en bostadsrätt, som är nyinflyttad, som vill flytta hemifrån eller behöver ny bostad av sociala
skäl ska det finnas hyresrätter med rimliga hyror. Stad ska driva på för produktion av fler
hyresrätter med rimliga hyror.
Befolkningsökningen i Helsingborg kräver en hög investeringstakt och samtidigt ska
byggandet ta social och ekologisk hänsyn. Tillväxt ska ske genom förtätning där det redan
finns samhällsservice och utvecklad kollektivtrafik och inte på bördig jordbruksmark och
grönområden som används till rekreation och lek.
Helsingborg ska byggas så att barriärer mellan olika stadsdelar försvinner. För att möjliggöra
en blandad stad ska det byggas hyresrätter i alla stadsdelar. För att motverka segregation
ska staden använda sig av allmännytta, det egna markinnehavet och planmonopolet för att
säkerställa tillgång av hyresrätter till rimliga hyror. Det statliga investeringsstödet kan
användas i det syftet.
Istället för att renovera och höja hyrorna kraftigt så att de boende tvingas flytta, ska
kontinuerligt underhåll genomföras i samråd med de boende. Staden kan vid
markanvisningar skriva in att ett visst antal bostäder ska vara hyresrätter. Samtidigt ska
högre krav ställas på privata aktörer för att bygga hyresrätter.
Staden bör tillgodose ökade krav hos invånarna för alternativa upplåtelseformer. Det är
många som vill hålla nere sina boendekostnader, minska klimatavtrycket eller förebygga
ensamhet genom att bo i kooperativa hyresrätter, kollektivhus eller andra boende
gemenskaper. Stadens markinnehav för exploatering ska utnyttjas på ansvarsfullt sätt.

Hållbara bostadsområden
Helsingborg ska vara en stad för alla, oavsett om du vill bo i staden eller på landsbygden.
Politiska beslut lägger grunden för hur våra bostadsområden och offentliga rum byggs.
Vänsterpartiet vill inte lägga över dessa beslut till bostadsbyggarna utan vill istället att staden
genom beslut och regelverk utifrån alla invånares intressen knyter till sig en ny typ av
byggbolag, där sociala mål och miljömål prioriteras före snabb vinst.
Kommunen ska ställa krav på att all nyproduktion och ombyggnad sker energieffektivt med
miljöriktiga produkter. Klimatförändringar gör att energisnåla hus behöver byggas, allra helst
i trä eftersom det binder koldioxid. Både vid nyproduktion och också vid renoveringar ska
solenergi vara normen.

Samhällsplanering för social hållbarhet
För närvarande är det en överproduktion av mindre lägenheter i Helsingborg och det
behöver byggas stora lägenheter för familjer. Detta är viktigt utifrån ett barnperspektiv.
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Trångboddheten har den senaste tiden ökat i Helsingborg och barn ska inte behöva växa
upp under de förhållandena.
Rörelsefrihet för människor med funktionsvariationer ska inkluderas i stadsplaneringen. På
detta sätt tillgängliggörs offentliga rum för alla. Lekparker, gemensamma ytor och all
-aktivitetsplatser ska utgå från jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.
I samarbete med socialtjänsten ska sociala, och inte bara ekonomiska aspekter, vägas in i
samhällsplaneringen. Den sociala dimensionen av samhällsplanering är viktig. För att
samhället ska kunna utvecklas och den enskildes rätt till ett bra liv ska kunna uppnås, måste
vi satsa på förebyggande insatser. Vänsterpartiet vill skapa ett samhälle som är byggt för
människan och inte för den enskildes girighet.

Helsingborgshem är centralt för bostadspolitiken
För att vi ska ha möjlighet att planera nya och moderna bostäder, stadsdelar och byar
behöver vi tillsammans ta tillvara på allmännyttan, inte minska beståndet utan förvalta och
utveckla det vi har. Kommunal mark och allmännytta säkerställer ett rättvist boende och
möjliggör en demokratisk stadsplanering. Därför vill vi se ett stopp för utförsäljningen av
allmännyttan. Vi vill att Helsingborgshem bygger fler bostäder med rimliga hyror och
helsingborgshem tar bort inkomstkravet på 2 gånger hyran för att få en bostad.
Vänsterpartiet vill stoppa dubbelbeskattningen av hyresgäster i allmännyttan, som årligen
görs genom att kommunen tar miljoner kronor av Helsingborgshems vinst. Vinster ska gå
tillbaka till hyresgästerna i form av låga hyreshöjningar och inte till finansiering av
kommunala angelägenheter.
Antalet äldre i Helsingborg ökar och samtidigt ökar deras behov efter olika boendeformer
utifrån hur de mår och vilka önskemål de har. Sällbo, som är en boendeform där olika
grupper möts visar att det går att skapa annorlunda och bra boendeformer. Vi vill att
Helsingborgshem fortsätter bygga fler boenden i samma anda.
Vänsterpartiet vill att Helsingborgshem ska bli medlem i föreningen Rättvist byggande och
jobba förebyggande och strukturerat för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och
oegentligheter på byggarbetsplatser.
Helsingborgshem ska fortsätta med att utveckla arbetet med klimatkrav på leverantörer.
Vid nyproduktion och renoveringar ska solcellsutbyggnad på takytor/fasader prioriteras.
I samarbete med andra aktörer ska Helsingborgshem jobba med egen elproduktion, lagring i
batterier och distribution.

Vänsterpartiet vill
●
●

Att Helsingborg tar fram och genomför tydliga planer för hur bostäderna planeras
utifrån syftet att minska samhällsklyftor och motverka segregering
Göra staden öppnare och ta bort möjligheten för flerfamiljsfastigheter att sätta upp
höga stängsel runt fastigheterna
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●
●
●
●
●

Inte bygga bostäder på Oslopiren och inte bygga en kostjord ö mellan Oceanhamnen
och Oslopiren
Förebygga trångboddhet genom balans mellan stora och små lägenheter
Stoppa utförsäljningen av allmännyttan
Att det byggs fler hyresrätter med rimliga hyror
Tillsätta en utredning för att få en helhetsbild gällande
tillgänglighet i den offentliga miljön

Rätten till arbete och ett gott liv
Alla människor har rätt till ett gott liv. De som är beroende av samhällets stöd för sin dagliga
försörjning, ska ha rätt till ett värdigt liv och möjlighet att styra sin ekonomi.
Alla har rätt att utvecklas och fördjupa sig under hela sitt liv oavsett kön, ålder, klass ,
etnicitet eller funktion. Bra och likvärdig utbildning är ett sätt att minska klyftorna.
Kommunens vuxenutbildning bör satsa på uppsökande verksamhet i sin studie- och
yrkesvägledning för att kunna nå de helsingborgare som har de största behoven.
Vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och folkhögskolorna är viktiga delar i att ge vuxna som
vill studera en möjlighet till utbildning.
Validering av tidigare utbildning och yrkeserfarenhet är en rättvisefråga. Validering är viktig
för helsingborgare med utländska utbildningar, men metoden lämpar sig även för
vidareutbildning av de som redan är anställda i kommunen. Detta gäller särskilt i yrken med
en högre andel lågavlönade kvinnor med kort utbildningstid som har en lång
yrkeserfarenhet. Vuxenutbildning kan anpassas efter arbetslivets och människors
förutsättningar istället för att göra tvärtom. Ett exempel är Lärande på arbetsplatsen, ett
kompetensutvecklingsprogram som innebär att personal får studera och uppgradera sin
behörighet under arbetstid.

Språket är viktigt för att bli en del av samhället
Helsingborgs stad har upphandlat en stor del av undervisningen i svenska för invandrare
(SFI) och med det har det kommit en hel del brister. Vi anser precis som de fackliga
organisationerna att ett långsiktigt kvalitetsarbete blir betydligt lättare om SFI-undervisningen
drivs av kommunen.
Alla har rätt till SFI och alla har rätt till vägledning till ett arbete. Det är också viktigt att
SFI-undervisningen kan kombineras med studier i andra ämnen och
arbetsmarknadsaktiviteter. SFI-undervisningen behöver också ett förstärkt genusperspektiv,
utbildningen ska både ge ett språk och ha ett demokratiskt medborgarperspektiv. Vi vill
satsa mer ekonomiska resurser på SFI och säkerställa kvaliteten.
Tidigare fanns det en integrationsenhet med speciell kompetens för att jobba
integrationsfrämjande och för att hjälpa nyanlända snabbare in i samhället med stöd och
rådgivning, kulturtolkar, mentorer med mera. Behovet finns fortfarande och vi anser att
utvecklingen visat att vi behöver skapa en ny integrationsenhet. I dag när detta ansvar ligger
på alla förvaltningar, har allas ansvar i många fall blivit ingens ansvar.
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Samhället stöd ska finnas för den som behöver det
Trenden är att fler människor drabbas av psykisk ohälsa. Detta är i sig en stor utmaning
som Helsingborgs stad måste möta med professionalitet. Men många verksamheter för
personer med psykisk ohälsa har under senare år lagts ner eller slagits ihop med andra
aktiviteter. Den senaste var sammanslagningen mellan Hantverkshuset och
Sysselsättningen. Vi anser att det behövs många olika alternativ för denna grupp och vill att
det på nytt utvecklas fler alternativ.
Vi anser också att det är individens behov och inte vilken ersättning hen har, som ska styra
vilken aktivitet som erbjuds. Ett förvaltningsövergripande samarbete behövs för denna
grupp, så att inte vad som erbjuds styrs av om någon har försörjningsstöd, sjuk- eller
aktivitetsersättning.
Jobb på sikt var ett framgångsrikt projekt som hjälpt personer med en psykisk
funktionsnedsättning att nå, få och behålla ett arbete eller studera. Jobb på sikt arbetade
med IPS, en metod som är evidensbaserad och klart mer framgångsrik än traditionella
metoder för arbetsrehabilitering. Vi vill att en aktivitet för samma målgrupp och med samma
arbetssätt som Jobb på sikt etableras.
Det behövs ett större samarbete och samsyn mellan förvaltningar. Den som är hemlös,
oavsett det beror på ekonomiska skäl eller missbruk och/eller psykisk diagnos, ska ha rätt till
samma stöd och bemötande. En annan viktig grupp att nå är de som på felaktiga grunder
blivit placerade i det som tidigare hette särskolan (numera anpassad skola) och som nu vill
ha möjlighet att komma ut i studier och arbetsliv. För att ge den som är vuxen, men i behov
av särskilt stöd, likvärdiga möjligheter till utbildning eller arbete krävs en god samverkan
mellan kommun, utbildningsanordnare och staten.
I en tid då samhällsutvecklingen ställer större krav på beslutsfattande och fler och fler
tvingas och ser möjligheten att byta yrkesbana, är studie- och yrkesvägledning viktigare än
någonsin. Även om vägledningsarbetet behöver börja i de tidiga skolåren så är det också
viktigt för många vuxna, exempelvis nyanlända att få stöd i att hitta möjliga vägar framåt.
Studie- och yrkesvägledningen har en kompensatorisk roll genom att i samtal hjälpa
människor med vilka vägar som finns för att skapa ett gott liv oavsett bakgrund.

Vänsterpartiet vill
●
●
●
●
●
●
●

Återta all SFI-undervisning i kommunal regi.
Inga människor ska falla mellan stolarna på grund av samarbetssvårigheter mellan
myndigheter
Förstärkt studie- och yrkesvägledningen för unga vuxna och vuxna
Öka utbudet av snabbspår och kortare och längre yrkesutbildningar, som matchar
arbetsmarknadens behov
Inrätta en enhet med specialkompetens för stadens integreringsarbete, bl a med
kulturtolkar
Utöka utbudet av sysselsättning och aktiviteter för människor med psykisk ohälsa
Att en verksamhet som Jobb på sikt åter startar
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Förebyggande arbete ska fungera som ett skyddsnät
Det socialt förebyggande arbetet är grundläggande för att kunna nå ett socialt hållbart
Helsingborg. Kommunens socialtjänst ska vara det yttersta skyddsnätet för människor som
befinner sig i ekonomisk eller social kris. Socialtjänsten sysslar till stor del med
myndighetsutövning och har stor makt över brukarna. Vid myndighetsutövning är det extra
viktigt att personalen arbetar mot fördomar och har kompetens att möta och förstå olika sätt
att leva på.
Socialtjänsten ska arbeta flexibel för att möta människors behov och det ska aldrig vara en
fråga om pengar hur dessa behov ska tillgodoses. Drivkraften för förändringar och
förbättringar ska alltid ha människors bästa i åtanke och aldrig ekonomiska begränsningar.
Anmälningar är många fler än de ansökningar som människor gör hos socialtjänsten. Det
finns en negativ bild och rädsla för vad kontakten med socialkontoret kan leda till. Därför
måste staden jobba aktivt med att förmedla rätt information.

Socialarbetare måste ha en god arbetsmiljö
Vi vill att människor i kontakt med socialförvaltningen ska ges möjlighet att lära sig mer om
hur samhället fungerar. Varenda socialarbetare är ansvarig för att att vägleda människor och
göra allt för att inga människor ska falla mellan stolarna. Därför är det oerhört viktigt att
socialarbetare har en god arbetsmiljö och kan möta människors behov.
Socialtjänsten i dagens Helsingborg är underbemannad. Vi vill se fler socialarbetare, bättre
arbetsmiljö och stöd för personalens professionalitet. Vi vill att Helsingborg som arbetsgivare
ska ha ett tätare samarbete med fackliga organisationer och skyddsombud, samt att
resurserna motsvarar kraven i verksamheten. Personalen måste ges möjlighet att göra ett
bra jobb. Vi vill se en förbättrad arbetsmiljö för socialsekreterare och annan personal på
förvaltningen med rimlig antal ärende per socialsekreterare. Det blir bättre för brukaren, den
anställda och samhället i stort.

Rätten till vård vid missbruk
Kampen mot missbruk är ett samhällsansvar. Kommunen bör på alla sätt verka för att
människor inte fastnar i missbruk och att de som gjort det får professionell hjälp och vård.
Rätten till vård får inte ifrågasättas och ska erbjudas så att kvinnor och män har lika
möjligheter att bli fria från missbruk. Ett angeläget område för tidiga insatser är stöd till
missbrukares anhöriga, inte minst till barnen. Socialtjänsten och sjukvården ska stödja och
samarbeta med brukarorganisationer och självhjälpsgrupper, likaså erbjuda meningsfulla
sysselsättningar och aktiviteter. Socialtjänsten ska ha resurser att göra individuella
uppföljningar.

Barn och ungas rätt till stöd
Många barn befinner sig dagligen i en påfrestande uppväxtmiljö, där de utsätts för
misshandel, bevittnar våld mot sin ena förälder och/eller får ta konsekvenser av missbruk i
familjen. Det finns barn och ungdomar som utsätter andra för brott och sig själva för
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allvarliga risker. Anmälningar om barn som far illa måste tas på allvar, liksom barns behov av
stöd och skydd. Socialarbetare för ungdomar arbetar för att nå ungdomar i deras
vardagsmiljö för att bygga upp relationer och öka tilliten. Vi vill att det förebyggande arbetet
ges betydligt mera tid och resurser, för att minimera tvångsinsatser och omhändertaganden.
Det är viktigt att de som arbetar med barn och unga i socialtjänsten har genus- och
HBTQ-kompetens, likaså om hedersrelaterat våld och förtryck.

Motverka våld i nära relationer
Våld i nära relationer är en av de yttersta konsekvenserna av vårt patriarkala samhälle. Alla
stadens förvaltningar måste därför ha kunskap om denna fråga för att de ska kunna agera
förebyggande och uppmärksamma när någon blir utsatt. I det arbetet vill vi att missbrukande
kvinnors utsatthet och våldet i samkönade relationer särskilt bör uppmärksammas. Vi vill
också att arbetet mot människohandel och prostitution fortsatt ska vara prioriterat. Staden
ska öka samarbetet med och det ekonomiska stödet till kvinno-, trans- och tjejjourer. Ett
arbetssätt är IOP-avtal, d.v.s. ett idéburet offentligt partnerskap. Ett IOP-avtal tecknas mellan
ideburen sektor t.ex. föreningar och kommunen för långsiktigt samverkan
Det behövs också flera lägenheter för kvinnor som upplever våld i nära relationer, vi vill i
detta fall ha ett större samarbete med Kvinnojouren i Helsingborg för de kvinnor som skulle
kunna bo kvar i staden, liksom med Helsingborgshem. I det senare fallet vill vi att
Helsingborgshem återinför att våldsutsatta ska vara en prioriterad grupp, utan krav på
köpoäng.

Vänsterpartiet vill
●
●
●
●
●
●
●
●

Öka resurserna till socialförvaltningen, som länge haft en för liten budget
Anställa administrativ personal för att socialarbetare ska ha mer tid med
omsorgsarbete
Utveckla kontaktpersonsverksamheten
Skapa meningsfulla sysselsättningar och aktiviteter för personer med missbruk
och/eller psykisk diagnos
Ge mer resurser och stabilitet till Kvinnojouren t.ex. genom en IOP
Tecknas fler IOP med organisationer och föreningar för att uppnå större stabilitet
Förbättra samarbetet mellan staden och frivilliga organisationer
Skapa fler boende- och akutplatser för hemlösa och uppsökande verksamhet kvälls/nattid

En rättvis klimatomställning
Klimatläget är akut och omställningen behöver ske omgående och alla politiska beslut
behöver ta hänsyn till den akuta kris som vi befinner oss i. En del lösningar behöver vara
internationella men mycket går att genomföra lokalt, om bara den politiska viljan finns. Det
behövs ökade investeringar och nya och stärkta klimatmål för att ställa om till en hållbar
framtid och samtidigt bygga ut elkapaciteten till de nivåer som vi vet att vi kommer att
behöva i framtiden.Vänsterpartiets politik leder till ett rikare, mer jämlikt och demokratiskt
samhälle med utvecklad välfärd och ökad livskvalitet.
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När staden växer så kräver det att utvecklingen blir hållbar. 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.
Vi vill att Helsingborg ska vara klimatpositivt år 2030. 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 är hög tid att Helsingborgs kommun höjer sina ambitioner på miljöområdet.
Vänsterpartiet vill se att kommunen tar ett aktivt ledarskap för att tillsammans med andra
aktörer vara drivande i den samhällsomställning vi har framför oss för att på riktigt bli en
hållbar kommun.

Kollektivtrafik och minskat bilåkande är framtiden
Det kollektiva resandet är framtidens resesätt. En viktig del av utsläppsminskningarna som
behöver ske ligger i transporter, av människor och av gods. Den bästa resan är den vi kan
göra tillsammans, med så lite påverkan på miljö och klimat som möjligt.
För att det ska bli möjligt att använda kollektivtrafiken mer för fler behöver den också
förbättras. Den behöver bli mer tillgänglig – både i var den går, hur ofta den går och hur
mycket den kostar
Med attraktiva stadsrum som bilfria gågator 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 att avgifter
för kollektivtrafik helt tas bort.

Vatten, grönområden och ett kretsloppstänkande
En förutsättning för gott liv i staden är tillgången till vatten. Men idag är vatten också ett hot
mot staden genom vattennivå höjningar och den mängd som kommer 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.
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 frågan
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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 som en del i samhällsplaneringen och friskvården.
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 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.,

Ett bilfritt centrum
Vänsterpartiet vill på sikt 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, 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 asfalterade parkeringsplatser.
För att kunna skapa ett bilfritt centrum krävs att vi bygger ut kollektivtrafiken,intensifierar
cykelplanen, placerar parkeringshus i stället för p-platser på strategiska platser och på så
sätt ser till att alla helsingborgare ges möjlighet att kunna ta sig till centrum utan att behöva
köra bil.

En levande landsbygd
Helsingborg är mer än centralorten, 25 % av befolkningen bor utanför stadsgränsen.
Stadens starka tillväxt ska inte leda till att landsbygden utarmas. 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.
Vi behöver tänka nytt och skapa och använda nya lösningar. Istället för endast bilar och
stora parkeringar ska vi skapa bättre kollektivtrafik, cykelvägar, använda elsparkcyklar och
skapa fossilfria bilpooler samt digitala tjänster och paketbox för hemleveranser.
Där är våra stationsorter extremt viktiga för utveckling av bostäder samt offentlig service i
kommunen. Bredbandsutbyggnaden samt kollektivtrafiken är viktiga komponenter för att
skapa ett hållbart samhälle och minska behovet av transporter. Vänsterpartiet vill att
kollektivåkande uppmuntras genom att kollektivtrafiken byggs ut och blir avgiftsfri.
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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 som för staden när det kommer till
trygghet, offentlig service och utveckling.

Vänsterpartiet vill
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Att Helsingborg ska vara klimatpositivt till 2030
Bevara åkermarken och värna strandskyddet
I första hand använda redan hårdgjorda ytor vid nybyggande
Att kommunen använder kolsänkor, för att sänka koldioxidhalten
Odla växter som främjar pollinerande insekter
Bygg ut kollektivtrafiken även på landsbygden och låt alla åka
avgiftsfritt
Öka investeringstakten i sol och vindkraft
Att kommunfullmäktige fattar beslut om en koldioxidbudget för alla nämnder
Att Helsingborg driver på och satsar på produktion av förnybar energi och
energieffektivisering
Att bredbandsutbyggnaden prioriteras och att kollektivtrafik förstärks på landsbygden
Att stadskärnan blir bilfri, genomfartstrafiken på Drottninggatan-Järnvägsgatan
stoppas och att människors rörelse i city prioriteras framför biltrafik.

Program antaget av Vänsterpartiet Helsingborg 220329
Kontakt:
Vänsterpartiet Helsingborg
Södergatan 65
252 19 Helsingborg
Tel: 0735-400084
helsingborg@vansterpartiet.se
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