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En vänsterbudget för att bygga
välfärden stark igen!
Vänsterpartiet vet att det går att bygga välfärden stark igen. Genom
ekonomiska satsningar på skola, fritid, och socialt förebyggande arbete kan
vi tillsammans skapa mer jämlika livsvillkor och framtidstro. Var du än
bor, vem du än är, ska du kunna leva ett gott liv i Helsingborg. Du som har
flytt hit från krig och oroligheter, ska känna dig trygg och väl mottagen i
din nya hemstad. Du som förälder ska känna dig trygg att dina barn får en
likvärdig och god skolgång oavsett vilken skola de går på eller vilka behov
de har. Du som behöver stöd ut i arbetslivet ska känna dig trygg i att få det,
efter din förmåga och dina behov. För det är tillsammans vi skapar en stad
för alla. För att skapa en jämlik och trygg stad krävs det att vi förändrar
den ekonomiska politiken och investerar i välfärden. Högern har under 16
år i Helsingborg sparat in på välfärden. Nu om någon gång, är det dags att
rusta välfärden för att undvika en djupare kris.
Vänsterpartiet vill bygga bort ojämlika livsvillkor och se till att stärka
bostadsområden som högern eftersatt under lång tid. För vi vet att den
största tryggheten är att veta att man har mat på bordet, en bostad man mår
bra i och har råd att betala hyran för och att de människor som finns i ens
närhet mår bra. Vi vill se en solidarisk välfärd där våra skattepengar går till
vår gemensamma välfärd, istället för att ge vinster till enskilda
riskkapitalister eller användas i arrangemang och projekt utan långsiktighet
för att visa en vacker yta. Vi vill se till att skapa en stabil välfärdsgrund
som helsingborgarna kan stå på. Vänsterpartiet är övertygade om att
satsningar på välfärden är de bästa investeringar en kommun kan göra i
svårare tider.
För ett jämlikt samhälle ska vara en möjlighet måste vi ha en hållbar stad.
Med en ny regering som inte tar sitt ansvar för varken välfärden eller för
klimatpolitiken, blir allas våra insatser otroligt viktiga. Vänsterpartiet vill
att Helsingborg ska ligga i framkant i kampen för ett hållbart samhälle. Vi
kommer alltid att stå för de klimatsmarta valen istället för att låta
vinstintressen styra. Visionen om ett grönt samhälle ska genomsyra all
politik från utbildning, och infrastruktur till stadsbyggnation och arbetsliv.
Stadens inriktningar
- Helsingborg ska vara en stad där utbildning sker genom hela livet. Från
en jämlik förskola hela vägen genom grundskola, gymnasium till
eftergymnasial utbildning och folkbildning. I Helsingborg sker lärande
genom hela livet
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- Helsingborg ska vara en jämlik stad där klimatnödläget genomsyrar all
staden verksamhet så att Helsingborg är klimatneutralt till 2030
- Helsingborg ska vara en stad där du kan åldras tryggt, en stad där vi
värnar de anställda och tar ansvar för vård- och omsorg genom att behålla
den i kommunal regi
- Helsingborg ska vara en trygg stad där föreningsliv och kultur är med
och skapar inkludering och deltar i att bygga en stad för alla utan
segregation
Ett Helsingborg som är tryggt för alla
Vänsterpartiet har sett hur segregationen vuxit sig starkare i takt med att
välfärden monterats ner. Nu går vi in i en ny mandatperiod med ett
högerstyre som kommer att skapa större motsättningar och ökade
klassklyftor. Tryggheten har varit en viktig fråga för Helsingborgarna
under valrörelsen, inte minst för de människor som bor i områden som
politiken eftersatt under lång tid. Vi ser hur fritidsgårdar runt om i staden
stängt. I områden med mycket ungdomar där den ekonomiska utsattheten
är hög har detta fått förödande konsekvenser framförallt för människorna i
området. Det går inte att år efter år montera ner välfärden och samtidigt
förvänta sig att tryggheten ska öka. Det blir precis tvärtom och därför är
den förda högerpolitiken så farlig i kristid.
Vår budget är en start för att vända de nedskärningar som högerstyret
genomfört under lång tid. Istället vill vi bygga ett jämlikt Helsingborg där
du ska vara trygg oavsett om du bort i ett område som politikerna inte gett
tillräckligt med resurser. Du ska kunna känna dig trygg oavsett om du är en
del av HBTQI-rörelsen, bekänner dig till en viss religion, har en
funktionsvariation, är kvinna eller inte faller inom ramen för det som anses
vara normen. Vår strävan är ett Helsingborg där etnicitet, hudfärg,
funktion, religion eller kön inte ska påverka dina möjligheter att utvecklas
och leva ett gott liv. Jämställdhet, tillgänglighet och hållbarhet är för oss
inga enskilda projekt, utan ska prägla all stadens verksamhet.
För att en trygg och jämlik stad ska bli verklighet har föreningsliv och
kultur en central del. Vänsterpartiet vill därför stärka föreningslivet och
kulturen genom att skapa fler mötesplatser t.ex. i form av
områdesbibliotek.
För att kunna investera i välfärden sänker Vänsterpartiet
överskottsmålet till 0,0 % och lägger förslag på en budget i balans. Vi
fördelar resurserna på välfärden genom satsningar på t.ex. skola, avgiftsfri
kollektivtrafik, bibliotek, föreningsliv och en trygg vård. Då
överskottsmålet för de kommande åren kan revideras i budgetarbetet väljer
vi att i denna budget inte behandla kommande års överskottsmål.
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Vi är övertygade om att alla satsningar som gör att människor kan vara
delaktiga i samhället inte bara skapar trygghet utan även skapar mer
välfungerande människor. Det är när man mår bra som man kan ta sig
vidare ur svåra situationer och bli delaktig i samhällsutvecklingen.
Vi väljer däremot att inte ta in engångsmedel från Aktieutdelningen från
HSFAB. Vi låter inte heller Helsingborgshem finansiera det bostadssociala
programmet, utan vill att det ska ske solidariskt i staden, inte enbart av
Helsingborgshems resurser.
Vänsterpartiet ser med oro på den hyreshöjning som framställts som
nödvändig. Vi har full förståelse för de kostnadsökningar som sker men är
av uppfattningen att kommunen framöver måste hitta sätt att
kompetenserna för den här sortens ökningar då det får stora konsekvenser
för verksamheterna. Vi kommer att följa utvecklingen för alla nämnder och
verksamheter som berörs och utesluter inte att detta är en fråga som
kommunfullmäktige kommer att behöva återkomma till under budgetåret.
En hållbar framtid med avgiftsfri kollektivtrafik
Vänsterpartiet är det enda parti som kopplar miljöfrågorna till
fördelningspolitik. Jämlik fördelning av resurser inte bara mellan nu
levande människor, utan även i förhållande till kommande generationer.
Ett ekologiskt hållbart samhälle kan inte enbart åstadkommas genom
enskilda individers miljömedvetna val, utan det krävs kollektiva politiska
beslut. Vänsterpartiet Helsingborg vill föra en politik som ger
förutsättningar för helsingborgarna att leva miljövänligt. Varje enskild
människas frihet hänger samman med alla människors frihet. Därför måste
varje beslut som tas vägas tungt mot ett hållbarhetsperspektiv.
Vänsterpartiet kommer alltid att prioritera klimatet framför vinstintressen.
För Vänsterpartiet innebär det att vi ser att det är nödvändigt att senast ha
nått kraven på klimatneutralitet till år 2030 gärna redan med sikte på år
2025. Om det ska vara möjligt behöver staden i alla beslut ta hänsyn till
klimatmålen och investera stort i klimatåtgärder.
En stad som inkluderar alla
För att fler ska kunna få ett jobb, krävs både en skola som fångar upp alla
och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi inser vikten av vår gemensamma
sektor, både som den effektivaste formen att ge jämlik välfärd och för att
skapa jobb. Vi vill anställa fler, minska lönegapet och göra Helsingborgs
stad till en föregångare som arbetsgivare. För att alla som bor i
Helsingborg ska känna framtidstro behöver arbetsmarknadsinsatserna öka
och arbetslivet släppa in fler. De som kan arbeta med anpassningar ska få
hjälp till rätt anställning och de som behöver kompetensutveckling för att
uppdatera sina kunskaper måste ha möjlighet till det. Alla som bor här
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behövs för vår välfärd och ska därför ges möjlighet till stöd ut i ett arbete
efter förmåga.
Vänsterpartiet vill se en stad där förutsättningarna inte ska vara beroende
av vilken del av staden du bor i. Du ska ha samma rätt till en god skolgång,
bra språkutveckling eller stöd att nå dina mål i skolan oavsett vilken skola
du går på. Bostadssegregationen måste minskas och mötesplatser och
likvärdiga livsvillkor skapas på allvar. För oss i Vänsterpartiet kommer det
alltid vara avgörande att bekämpa fattigdom. När människor tvingas leva
på oerhört låga inkomster påverkas både hälsan och barnens möjligheter att
bryta utanförskapet. Alla områden i Helsingborg ska vara trygga. När
människor känner trygghet, tillit och förtroende till varandra och är
delaktiga i samhällsutvecklingen så kan vi skapa en stad för alla. En viktig
del när vi belyser trygghet är också att lyfta det våld som kvinnor utsätts
för. Samhället behöver vara tydliga i sitt stöd till våldsutsatta kvinnor och
arbeta på alla plan för att skapa trygghet.
En stad du kan växa upp och åldras i med goda livsvillkor
Vänsterpartiet vill att Helsingborg ska vara en stad där du kan växa upp
och känna dig trygg i från barndomen tills den dag du eventuellt behöver
använda dig av det stöd som vård- och omsorg kan ge. Vi vill se att barn
liksom äldre och yngre i behov av omsorg ska känna sig trygga i händerna
på de som arbetar i dessa viktiga yrken. För att det ska vara en verklighet
måste personalen få resurser, tid och kompetens att utföra sitt arbete. De
som arbetar i staden ska känna att staden uppskattar deras arbete och ger
dem goda förutsättningar att utföra det. Det ska vara tillräckligt med
personal och arbetsmiljön ska var god. För detta krävs också en god facklig
samverkan och att personalföreträdare får yttranderätt när de deltar i
nämndssammanträden.
Vänsterpartiet anser att helsingborgarnas skattemedel ska gå till välfärd
och gemensamma insatser för vår stad, inte till vinst i privata företag. Vi
vill inte att skattemedel ska gå till vinstdrivande företag som konkurrerar ut
kommunala skolor eller gör vinster på människors vårdbehov. I
Helsingborg ska inte marknadskrafter konkurrera ut välfärden, välfärden
ska istället vara en trygghet för människor att kunna lita på i tider då
samhällsklimatet hårdnar och priserna ökar. Vilken vård eller skolgång du
får ska inte bero på vilken kunskap du har för att göra aktiva val, var du
bor eller vem du är. Helsingborg ska vara en jämlik stad.
Vi vill ge de som har det svårast i vårt samhälle bättre förutsättningar.
Därför vill vi se en rättvis pension, höjd habiliteringsersättning, ett
ekonomiskt bistånd som inte bidrar till barnfattigdom. Höjningar i olika
bidrag ska inte senare nyttjas av staden för att öka sitt avgiftsuttag.
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Bryt segregeringen och skapa bostäder för alla
I Helsingborg liksom i många andra städer ser vi att det blir allt svårare för
låginkomsttagare att få egen bostad. Det finns helt enkelt alltför få bostäder
för den som inte har en högre inkomst eller ett eget kapital. Här har
Helsingborgshem en viktig roll i att bygga bostäder med rimliga hyror,
men också i att inte ha för höga krav på inkomst för att en ska kunna få
bostad. Samtidigt finns det mycket mer att utveckla i Helsingborgshems
arbete vad det gäller ett cirkulärt hållbarhetstänkande. Vänsterpartiet hade
önskat fler insatser för att mötesplatser mellan hyresgästerna skapades. Vi
hade också velat se att det fanns ett system för områdesnära utlåning av
vanliga hushållsmaskiner, såsom t.ex. borrmaskin, symaskin, gräsklippare
m.m.
Helsingborg har ett ambitiöst och viktigt bostadssocialt program. Till det
bostadssociala programmet tas 35 miljoner kronor från Helsingborgshems
avkastning. Vänsterpartiets anser att programmet ska finnas kvar och
utvecklas, men inte att Helsingborgshems hyresgäster ska betala mer än
andra helsingborgare, utan att det ska vara ett delat ansvar i kommunen.
Trots goda insatser framträder bilden av det som görs för att motverka
hemlöshet är långt ifrån tillräckligt. När man träffar både dem som själva
lever i akut hemlöshet och dem som arbetar med dessa personer påtalar de
att behovet av ett akutboende är stort. Vänsterpartiet vill därför se att rätten
till bostad på allvar bli en mänsklig rättighet och att staden tar sitt ansvar.
En arbetsgivare som skapar trygghet, arbetsglädje och goda
arbetsvillkor
De anställda är kommunens främsta resurs. Vänsterpartiet arbetar för att
kommunen ska ta ansvar för att den kollektiva lönediskrimineringen
mellan män och kvinnor upphör. Vi kan göra mycket på kommunal nivå,
då den absolut största andel anställda inom kommuner och landsting är
kvinnor. En av våra viktigaste uppgifter är att kämpa för löner som går att
leva på, trygga anställningsvillkor och bra möjligheter att utvecklas i sitt
yrke för kommunens anställda. Här ska staden vara en god och inlyssnande
samarbetspart gentemot de fackliga organisationerna.
Vi vill stärka de fackliga rättigheterna och samverkan. På detta följer att
det också är viktigt att kommunen arbetar för att återta redan privatiserad
verksamhet. Erfarenheten visar att privatiseringar innebär vinst till enskilda
istället för välfärd till flertalet, för de anställda leder det till otryggare
anställningar, fler deltider, mer stress och sämre arbetsmiljöer.
Vi vill att Helsingborg ska vara en förebild när det gäller att rekrytera
utifrån ett mångfaldsperspektiv. Olika funktionssätt, språkkompetenser och
livserfarenheter är en tillgång för staden som arbetsgivare. En stad som
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hela tiden skriver om innovation måste därför aktivt vara intresserad av
välfärdsutveckling som bidrar till arbetslivsinkludering. Vänsterpartiet vill
därför utreda hur Helsingborg kan bli en mer inkluderande arbetsgivare
utifrån ett mångfaldsperspektiv. Vi vill titta på hur staden i sina egna
verksamheter inkluderar medarbetare med normbrytande funktionalitet
t.ex. genom digitala system för de med språksvårigheter, tillgänglig
arbetsmiljö, könsneutrala toaletter, möjlighet till uppläsningstjänst m.m.
Det vill säga sådant som kan bidra till att förflytta normer för att skapa en
mer inkluderande arbetsmiljö. Vi vill också se att det inte stannar vid ett
utredningsarbete utan tar sig uttryck i konkreta åtgärder för
arbetslivsinkludering.
Vänsterpartiet vill
-

att stadens inriktningar fastslås enligt Vänsterpartiets förslag

-

att skattesatsen fastslås till 20,21 kronor

-

att för år 2023 fastställa resultatmålet till att utgöra minst 0,0% procent av
skatteintäkterna enligt Vänsterpartiets förslag

-

att nämnder kan ianspråkta ackumulerat överskott 2022 enligt förslag som
återfinns i bilaga 1, vid större summa krävs beslut av kommunfullmäktige.

-

att driftsbudgeten för 2023 och flerårsplanen för driftsbudgeten 2024-2025
utöver en budget i balans (dvs överskottsmål 0,0%) fastställs enligt förslag
i bilaga 3

-

att nämnderna kan använda kvarvarande H22 medel för finansiering av
verksamhet efter behov

-

att den ekonomiska ersättningen angående kommunalförbundet
räddningstjänsten Skåne Nordväst fastställs enligt förslag i ekonomisk
tilldelning

-

att lokalhyran som nämnder och bolag betalar till fastighetsägarna höjs
med 5% 2023 och att kontinuerligt följa upp hur det påverkar
verksamheterna

Barn- och utbildningsnämnden
Nämndens inriktning
Kunskap och lärande är fokus för stadens förskolor och skolor. Alla barn
och elever ska ges förutsättningar att utvecklas och nå målen. För att det
ska vara möjligt ska stor vikt ligga vid att skapa likvärdighet inom stadens
skolor och särskilt fokus ska ligga på det kompensatoriska uppdraget. Barn
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och elever ska känna sig trygga och ha tillgång till en stark elevhälsa. De
ska få stöd i sin personliga utveckling och utveckla lust att lära. De ska
rustas för en framtid i förändring, där hållbarhet, respekt för demokratioch människors lika värde är centrala begrepp.
Nämndens mål:




att minska skolans och förskolans byråkrati och administration och
istället garantera pedagoger tid för planering och
kompetensutveckling
att arbeta med att öka skolnärvaron utifrån frånvarokartläggningar
och individuella stödplaner för eleverna med stöd av elevhälsan

En likvärdig skola för alla barn och unga
Barn- och utbildningsnämndens uppdrag är att skapa de bästa möjliga
förutsättningar för barn och ungas uppväxt, vidare studier, arbete och ett
hållbart liv. Barn och elever ska känna sig trygga, få stöd i sin utveckling,
utveckla sin lust att lära och få kunskap. De ska rustas för en framtid i
förändring, där hållbarhet, respekt för demokrati och människors lika värde
är centrala begrepp.
Barn kommer till förskolan och skolan med olika förutsättningar och det är
dessa skillnader som skolan ska kompensera för. Vänsterpartiet i
Helsingborg vill satsa på skolan, för att ge alla barn och unga en bra start i
livet. Skolan i Helsingborg har länge urholkats på resurser. Därför sänker
vi överskottsmålet och flyttar 10 miljoner kronor från kommunstyrelsen för
att investera i barn- och ungas utbildning. Det ger nämnden ytterligare
50,9 miljoner kronor mer än de fyra samarbetspartiernas förslag.
Tillskottet består av en generell förstärkning på 50 miljoner kronor då vi
vet att skolan länge påtalat den stress som personalen upplever i att inte
kunna ge alla elever den utbildning som de önskar. Skolan likt andra
verksamheter kommer i år att få kämpa med stora hyreshöjningar vilket
gör att det vore förödande för verksamheten att inte ge barn- och
utbildningsnämnden något generellt tillskott. Vi tillsätter även 0,9 miljoner
kronor riktade till att stärka arbetet på familjevårdcentraler.
Familjecentralerna utgör en viktig del att utföra tidiga insatser i
förebyggande arbete för barn- och unga.
Skolan ska vara en plats där barn möts, som annars inte skulle ha mötts.
För de som kommer från studieovana hem, har ett annat modersmål än
svenska eller har en diagnos som kräver anpassningar har skolan ett
särskilt ansvar. Skolan ska präglas av ett arbetssätt där människors
olikheter ses som en tillgång. Vi vet också att en elevs klassbakgrund är
den viktigaste faktorn för dennes möjlighet att få ett bra slutbetyg. Därför
kommer hög kvalitet och likvärdighet i stadens alla skolor att ha prioritet i
Vänsterpartiets skolpolitik.
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Det finns stora grupper elever som har svårt att nå målen i skolan. Det är
viktigt att det finns tillräckligt med personal så att lärarna får möjlighet att
prioritera tid med dessa elever. Dessa elever ska ha extra professionellt
stöd för sitt lärande. En bra pedagogisk verksamhet i skolan och förskolan
kräver att personalen är befriade från onödig dokumentation och garanteras
tid för planering och kompetensutveckling. Det är viktigt att det finns
speciallärare, fritidspedagoger, elevassistenter, vaktmästare,
skolbibliotekarier och annan skolpersonal som utgör en viktig del av
skolan. Detta både för att professionerna i sig är viktiga men också för att
lärarna ska kunna koncentrera sig på sitt pedagogiska uppdrag.
Verksamheten ska organiseras så att stress, anonymitet och olika typer av
förtryck motverkas. Elevhälsan är ett viktigt stöd för barnen både i deras
skolvardag och personliga utveckling. Elevhälsan ska samverka utefter den
lokala överenskommelse som finns mellan staden och Region Skåne
avseende elever som riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Detta för att
minska skolfrånvaro och förbättra elevernas psykiska mående. För att
uppnå en god samverkan mellan Elevhälsan och Region Skånes
verksamheter, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och Habiliteringen
(HAB) krävs en gemensam utbildning och kvalitetssäkring av arbetet med
Samordnad individuell planering (SIP), med Elevhälsan som en aktiv part.
Elevhälsan ska arbeta förebyggande och specialpedagoger ska fortbilda
och coacha lärare att utforma undervisningen på ett sätt som gynnar alla
elever och elevers rätt till likvärdigt särskilt stöd.
En trygg skola som skapar lika förutsättningar
Forskning visar att barn som gått i förskolan klarar skolan bättre. En bra
förskola är viktig för att utjämna skillnader utifrån föräldrarnas
utbildningsbakgrund. Vi vill ha små barngrupper, där de vuxna kan se alla
barn och möta deras behov.
Barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga har idag rätt till 15
timmar per vecka i förskolan. Vi vill att alla barn ska ha rätt till 30 timmar.
Inte minst är detta oerhört viktigt för de barn som behöver stöd i sin
språkutveckling. I flerbarnsfamiljer där ett annat språk än svenska pratas i
hemmet kan nuvarande regelverk leda till att syskon hamnar efter i
språkutvecklingen. Detsamma gäller för barn till föräldrar som är
arbetssökande. Därför vill vi att barn- och utbildningsnämnden utreder
möjligheterna för att utöka rätten till förskola till 30 timmar för alla barn.
Samtidigt så är barngrupperna stora, Vänsterpartiet ser därför ett behov av
ökade resurser. Barnen behöver förskolan och förskolan behöver goda
förutsättningar för att kunna ta hand om barnen.
Olika familjer ser olika ut och detta avspeglar sig i förskolans verksamhet.
Vi vill se ett aktivt arbete för att synliggöra andra familjeformer än den
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traditionella kärnfamiljen. Genuspedagoger är värdefulla för att stödja
arbetet med jämställdhet i förskolan och skolan.
Det är viktigt att spegla olika barns erfarenheter och säkerställa att barn
slipper möta rasistiska stereotyper i förskolan och skolan. För att förstå
rasism och homofobi är det centralt att det på förskolor och skolor
diskuteras och lyfts fram olika sätt att leva och olika gruppers historia. I
skolan måste det finnas nolltolerans för mobbing och sexuella trakasserier.
Skolan måste arbeta förebyggande och arbeta med värderingar och
attityder. Det måste också finnas en kunskap och en stark elevhälsa för
arbeta mot allt våld och förtryck. Särskild kunskap behövs för att upptäcka
och möta de barn och unga som utsätts för hedersvåld och förtryck.
Fritidshemmen fyller en viktig funktion genom att ge skolbarn en
meningsfull fritid i närvaro av vuxna. En samlad skoldag, med skola och
fritid i samverkan, utgör en helhet för barn att växa i. Barn i skolan har
samma behov och rätt som vuxna till en god arbetsmiljö. Lokalerna ska
utformas så att verksamheten fungerar väl ur elevernas perspektiv. Det här
är extra viktigt när det nu planeras flera nya skolbyggnader. Skolbyggnader
måste vara tillgängliga för alla barn. Ett bra sätt att säkerställa detta är att i
samråd med SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, funktionssäkra
alla stadens skolor, både befintliga, nybyggda och renoverade. Det kan
handla om allt från hörselslingor till ljuddämpning, grupprum, färgsättning
med mera.
Vänsterpartiet vill också se en utredning över tillgängligheten i staden
skolor. I en sådan tillgänglighetsutredning vill vi att både lärmiljö, fysisk
miljö och pedagogisk kompetens samt resurstillgång för att möta alla barns
behov ingår. Vi vill att staden utreder möjligheterna för en resursskola och
ett förstärkt gymnasium. För en del elever med stora behov av
anpassningar kan en resursskola vara det som gör att eleven tar sig till
skolan och når kunskapsmålen. Vi vill också se fortsatta samverkansklasser
för de elever där den undervisningsformen fungerar bättre.
Vänsterpartiet vill


att inriktningen för barn- och utbildningsnämnden fastställs enligt
Vänsterpartiets förslag



att målen för barn- och utbildningsnämnden fastställs enligt
Vänsterpartiets förslag



att ekonomisk tilldelning för barn- och utbildningsnämnden
godkänns enligt Vänsterpartiets förslag på totalt 50,9 miljoner
utöver de fyra samarbetspartiernas förslag
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att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda vad det
skulle kosta att införa rätten till 30 timmars förskola för alla barn,
med ambitionen att på sikt införa detta



att barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att undersöka hur
lärmiljön både fysisk, psykisk och pedagogiskt tillgodoser en
inkluderande lärmiljö för barn med särskilda behov och återkomma
med redovisning under 2023 inför budget 2024



att barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att undersöka
behovet av och formerna för en resursskola samt ett förstärkt
gymnasium med redovisning under 2023 inför budget 2024

Vård- och omsorgsnämnden
Nämndens inriktning
I Helsingborg ska människor i alla åldrar leva ett självständigt och aktivt
liv med god livskvalitet. Invånarna ska känna sig trygga med den vård och
omsorg som staden tillhandahåller. Vårdtagare och medarbetare ska
erbjudas digital teknik och avgiftsfria hjälpmedel. Tekniken ska även ses
som en möjlighet att tillgängliggöra arbetsmiljön för anställda.
Arbetsmiljön för de som arbetar inom vård och omsorg ska bygga på tillit
och ge goda förutsättningar för att kunna utföra arbetet på ett professionellt
sätt med hög kvalitet. De förebyggande insatserna ska öka.
Nämndens mål



att utveckla metoder för att stärka medarbetarinflytande och skapa
en bättre arbetsmiljö
att utbilda språkombud och implementera det inom kommunens
egna verksamheter, samt se över tekniska hjälpmedel för att
underlätta vid t.ex. uppläsning av text och dokumentation.

En trygg vård att lita på
Vänsterpartiet har varje budgetår lagt förslag på mer resurser till vård- och
omsorg, vilket har visat sig varit mer än välbehövligt. I efterdyningarna av
pandemin har vi sett hur antalet vårdtagare inom hemvården har minskat
även om det sakta ökar lite igen. Antalet minskade vårdtagare påverkar
verksamheten. Det är viktigt att det säkerställs att det inte är de höjda
taxorna som gjort att vårdtagare undviker att söka vård och stöd i tid.
Vänsterpartiet föreslog en höjning av förbehållsbeloppet för att de som har
det allra svårast ekonomiskt, just för att vård aldrig skulle ställas mot den
enskildes ekonomiska möjlighet. Samtidigt så ser vi hur de som behöver
hemvård behöver mer avancerade insatser och hur personalen inom
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hemvården beskriver en oerhört stressig arbetsmiljö med minutstyrning
och underbemanning.
Vänsterpartiet vill se en långsiktigt hållbar omsorg som uppvärderar sin
medarbetare oavsett om de har habiliteringsersättning eller en ordinär
anställning. För det väljer vi att minska på överskottsmålet och ge vårdoch omsorgsnämnden 24 miljoner kronor i tilldelning utöver de fyra
samarbetspartiernas förslag. Tillskottet består av en förstärkning på 6
miljoner kronor för ett projekt med 30-timmars arbetsvecka på en
demensavdelning samt 4 miljoner kronor för att höja
habiliteringsersättningen. Vi lägger även en generell förstärkning på 14
miljoner kronor främst för att öka grundbemanningen.
En god arbetsmiljö och tillit till personalen
En höjd grundbemanning är av största vikt för att säkra en trygg omsorg
för vårdtagarna och en god arbetsmiljö för personalen. Vi behöver
säkerställa bemanningen i alla led från undersköterskor till chefer. Det ska
finnas sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal så att både
vårdtagare och undersköterskor, stödassistenter och annan personal känner
sig trygga med bemanningen och att alla yrkeskategorier finns att tillgå
dygnet runt.
Vänsterpartiet vill ha en omsorg där vårdtagarna möts av kompetent
personal som har tid att utföra sitt arbete, men även hinna med den där
extra stunden som skapar trivsel och trygghet. Vi vill ha en omsorg att lita
på, med goda anställningsförhållanden och medarbetare som känner att de
kan påverka sin arbetsmiljö och arbetsplats. Vi vill att det ska finnas en
god samverkan mellan fackförbund och kommunen som arbetsgivare.
Administration som inte är direkt kopplad till vårdarbetet behöver minska.
Istället vill Vänsterpartiet se en tillitsbaserad vård som möjliggör
delaktighet. Behov och professionalitet måste få styra, inte minutstyrning
eller administrativa system. Ska den tillitsbaserade styrningen som
kommunen tagit beslut om på riktigt få ett genomslag som märks av alla
medarbetare, så måste fler anställda samt fackförbunden involveras i
arbetet. Med krafttag för en god arbetsmiljö för personalen i kombination
med kompetent personal som arbetar självständigt med tillit från
kommunen, är vi övertygade om att vi kan skapa en god äldreomsorg att
lita på.
Ta tillbaka kontrollen över vård- och omsorg
Vänsterpartiet har hela tiden varit och är fortfarande starka motståndare till
att låta privata utförare sköta verksamheten på särskilda boenden och i
hemvård. Både personal och boende har framfört starka klagomål på de
privata bolagen som driver vårdboenden. Vänsterpartiet vill därför att de
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verksamheter, som privatiserats och numera drivs av vinstdrivande företag,
återtas i kommunal regi och att personalen erbjuds anställning inom
kommunen. Vänsterpartiet vill se en tillitsbaserad styrning, där
medarbetarna är delaktiga i att utvecklas arbetssätten istället för att
kontrolleras av minutscheman.
Vi anser att det ligger i vård- och omsorgsnämndens uppdrag att göra en
långsiktig och övergripande planering gällande byggandet av särskilda
boenden. I en sådan plan behöver det också finnas utrymme för integrerade
LSS-boenden med färre platser för att ge de boende chansen att känna sig
som en integrerad del av bostadsområdet. Kommunen måste snabbare
komma igång med byggnationen för att kunna erbjuda plats för den som
beviljats särskilt boende.
Arbetstidsförkortning för ett hållbart arbetsliv
Vänsterpartiet vill att heltid är normen, med möjlighet till deltid för den
som vill. Vänsterpartiet ser dock behov av en arbetstidsförkortning, både
för att fler ska kunna få ta del av arbetsmarknaden men också för att skapa
ett hållbart arbetsliv. Inte minst inom omsorgsyrken arbetar många
ofrivilligt deltid då arbetet är krävande, vilket skulle innebära att vårt krav
på sex timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka för dessa skulle innebära
att deltid blir heltid.
Omsorgen har både höga sjuktal och står inför utmaningen att
rekryteringsbehovet är stort. Vi ser runt om i landet att där man kortat
arbetstiden, så minskar också sjukskrivningarna och personalen trivs, orkar
jobba mer och har mer tid för återhämtning. Vi föreslår därför att 30
timmars arbetsvecka med bibehållen lön införs på försök under en
treårsperiod på en demensenhet inom vård och omsorg. När kommunen nu
står inför att öka upp demensplatserna och även har skapat nya
demensavdelningar så hade ett sådant projekt passat väl in på en
demensenhet, där arbetspassen ofta är intensiva. Vi vill också att
följeforskning kopplas till detta som belyser hur den psykiska och fysiska
hälsan hos de anställda påverkas av arbetstidsförkortningen, vilka
kvalitetsförändringar som kan ses i det utförda arbetet och vilka
samhällsekonomiska vinster som kan göras av andra offentliga aktörer till
följd av projektet.
Vänsterpartiets vill


att inriktningen för vård- och omsorgsnämnden fastställs enligt
Vänsterpartiets förslag



att målen för Vård- och omsorgsnämnden fastställs enligt
Vänsterpartiets förslag
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att den ekonomiska tilldelningen för vård- och omsorgsnämnden
godkänns enligt Vänsterpartiets förslag på totalt 24 miljoner kronor
utöver de fyra samarbetspartiernas förslag



att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att i samarbete med
fackliga organisationer och medarbetare ta fram en handlingsplan
för hur minutstyrningen kan tas bort och ersättas med ett mer
tillitsbaserat system



att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta bort
hjälpmedelsavgiften vid uttag av avgifter inom vård- och omsorg
och att detta finansieras inom den ekonomiska ramen

Stadsbyggnadsnämnden
Nämndens inriktning
Helsingborg ska vara en stad för alla människor att leva, arbeta och
utvecklas i alla skeden i livet. Där gemenskap skapas genom engagemang,
delaktighet och en säkerhet att samhället finns där när du behöver det.
Helsingborg ska vara en social och hållbar stad både för dagens och
framtidens helsingborgare. Landsbygden ska vara en självklar del av
Helsingborgs stadsutveckling.
Nämndens mål




Stadsbyggnadsförvaltningen ska i dialog med mark- och
exploateringsenheten främja möjligheterna till byggande av fler och
större hyresrätter samt bevaka så att staden får en mix av bostäder
för att fler människor med olika livssituation ska ha möjlighet att
bosätta sig på fler områden i Helsingborg
Trygghet skapar vi genom gemensamma insatser. I samarbete med
föreningsliv och boenden i områden ska stadsbyggnadsnämnden
granska tryggheten och åtgärda de otrygga inslag som finns i det
offentliga rummet som lyfts fram i dialog med deltagarna

En stad och landsbygd med plats för människor och rörelse
Samhällets utformning och vår boendemiljö påverkar oss och vår hälsa.
Var vi arbetar och hur vi umgås, vilka fritidsaktiviteter vi kan delta i eller
kulturarrangemang vi kan besöka, påverkas av stadens utformning.
Politiska beslut lägger grunden för hur våra bostadsområden och offentliga
rum bebyggs, bokstavligen påverkar det hur vi bygger vårt framtida
samhälle.
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Vi vill att alla barn och unga i Helsingborg ska få avgiftsfria buss- och
tågresor genom den ungdomsbiljett som Skånetrafiken nyligen lanserat.
Ungdomsbiljetten ger elever i åk 7,8 och 9 samt gymnasieelever avgiftsfria
buss- och tågresor även under helger och lov. En annan grupp som vi anser
gynnas särskilt av avgiftsfri kollektivtrafik är pensionärer. Vi vill därför
avsätta resurser för att sänka åldern för avgiftsfri kollektivtrafik till 67 år.
För detta tillför Vänsterpartiet stadsbyggnadsnämnden 38 miljoner kronor
utöver de fyra samarbetspartiernas förslag. Många pensionärer har det i
dag svårt att klara ekonomin inte minst utifrån kostnadsökningar. Trots
detta är det viktigt att de av oss som är pensionärer får möjlighet att besöka
vänner, delta i föreningsliv och kunna röra sig i staden. Då är avgiftsfri
kollektivtrafik en viktig del.
Vi vill förtäta, bygga på höjden och stationsnära för att bevara grönytor,
kolonier, åkermark och strandskyddet. Vänsterpartiet vill bevara
jordbruksmark och strandnära ytor. Trädens närvaro i stadsrummet bidrar
till både bättre luft, den biologiska mångfalden, skonsammare
dagvattenhantering och behagligare klimat. I vårt förslag till
investeringsbudget lägger vi ytterligare medel för både naturreservat,
våtmarker och att fler träd planteras.
För att kunna skapa ett bilfriare centrum krävs att vi bygger ut
kollektivtrafiken, intensifierar cykelplanen, planerar parkeringshus på
strategiska ställen och på så sätt ser till att allt fler helsingborgare får
möjlighet att ta sig till centrum på annat sätt än med bil. Vi vill göra en
översyn av biltrafiken och parkeringsmöjligheterna i stadskärnan, för att ta
bort parkeringsplatser och i stället skapa en plats för människor. Samtidigt
finns det de som är beroende av att ta sig med just bil till centrum, för detta
måste handikapplatser och av- och påstigning planeras.
När staden växer och förtätas vill vi att grönområden bevaras och fortsätter
att utvecklas. Vi vill värna den biologiska mångfalden, skapa nya
planteringar, och gröna ytor både för svalka under varma sommardagar och
för att fånga upp vatten vid svåra skyfall. Vi är positiva till att både fler
koloniområden, odlingslotter och stadsodlingar bildas.
Hur vi planerar in det gröna i våra offentliga rum, på våra skolgårdar och
omsorgsboenden är av stor vikt. Buller är ett folkhälsoproblem och i vårt
förslag till investeringsbudget har vi därför avsatt ytterligare medel för
bulleråtgärder. Vi har också avsatt medel i investeringsbudgeten för att alla
lekplatser efterhand ska vara tillgängliga för alla, d.v.s. oavsett vilka
förmågor den unge har och på vilket sätt hen förflyttar sig.
I Helsingborg bor ca 25 % av befolkningen utanför stadsgränsen. Under
många år har människor på landsbygden upplevt en urholkning av
samhällsservicen. En levande landsbygd behöver service, inte enbart
affärer utan även kollektivtrafik och digitalisering. Vänsterpartiet vill att
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Helsingborg ska vara en stad för alla, oavsett om du vill bo i staden eller på
landsbygden.
Vänsterpartiet vill


att inriktningen för stadsbyggnadsnämnden fastställs enligt
Vänsterpartiets förslag



att målen för stadsbyggnadsnämnden fastställs enligt
Vänsterpartiets förslag



att ekonomisk tilldelning för stadsbyggnadsnämnden godkänns
enligt Vänsterpartiets förslag på totalt 38 miljoner kronor utöver de
fyra samarbetspartiernas förslag för att införa avgiftsfri
kollektivtrafik för ungdomar och pensionärer



att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda hur
genomfartstrafik på Drottninggatan-Järnvägsgatan endast ska
kunna tillåtas för kollektivtrafik och för de fordon som tillåts
använda bussfilen, men ej för person- och lastbilar



att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över p-platser på
Stortorget med målet att själva torget blir parkeringsfritt och att
handikapplatser och platser för av- och påstigning planeras utmed
gatan runt torget samt att laddplatser för elbilar skapas i närområdet

Arbetsmarknadsnämnden
Nämndens inriktning
Fler invånare med ekonomiskt bistånd ska få stöd att bli självförsörjande.
Det ska finnas ett brett utbud av verksamheter och arbetsmarknadsprojekt
för att erbjuda kompetensutveckling. Vi möter invånarna med både stöd
och förväntningar, tillsammans arbetar vi för att invånare ska komma i
självförsörjning och på så vis bli en del av ett mer integrerat och tryggt
Helsingborg med livskvalitet för alla.
Nämndens mål


Arbetsmarknadsnämnden ska öka sina individanpassade insatser
som hjälper fler personer att gå vidare till studier

Ett inkluderande arbetsliv med plats för alla
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Alla människor har rätt att få en möjlighet att försörja sig själva, trots detta
är framförallt långtidsarbetslösheten i Helsingborg hög. För att de som
varit länge från arbetslivet av olika skäl behövs mer än zoom-möten med
privata vinstdrivande jobbcoacher, det behövs en aktiv arbetsmarknadspolitik. Ännu viktigare blir det att kommunen gör allt vad den kan för att få
människor att komma ut i arbete när staten har överlåtit ansvaret till
vinstdrivande företag.
Vänsterpartiet har valt att minska på överskottsmålet och ge
arbetsmarknadsnämnden 7 miljoner kronor i tilldelning utöver de fyra
samarbetspartiernas förslag. Tillskottet består av en förstärkning på 5
miljoner kronor för att återinföra en evidensbaserad verksamhet av samma
typ som Jobb på sikt, samt 2 miljoner kronor för att bortse från att räkna
med höjningen av underhållsstödet vid beräkning av försörjningsstöd.
Arbetsmarknadsutbildningar som leder till jobb
Många företag har svårt att nyanställa, eftersom det saknas personer med
rätt yrkesutbildning. Det finns också ett behov av att anställa fler inom
välfärden. Genom vuxenutbildningen ökar möjligheterna att få arbete inom
olika bristyrken eller läsa vidare på universitet och högskola. Staden ska
därför ha en välfungerande vuxenutbildning med både grundskole- och
gymnasieutbildningar och med olika yrkesutbildningar som matchar
arbetsmarknadens behov, liksom ett nära samarbete med arbetsförmedling
och olika branschorganisationer och företag. Vi vill att de, ofta
framgångsrika, arbetsmarknadsprojekt som finns i olika bostadsområden
ska fortsätta och utvecklas i fler delar av staden. Bra utbildning är ett sätt
att minska klassklyftorna.
Personer med psykisk ohälsa är en växande grupp. Forskning visar att
personer med psykiska funktionsvariationer i högre utsträckning både är
arbetslösa och upplever ett stort utanförskap. Genom projektet Jobb på
sikt, som fanns i Helsingborg 2011-2018, fick många det stöd som krävdes
för att börja arbeta och/eller studera och kunde därmed också bryta sin
isolering. Jobb på sikt arbetade med IPS, en metod som är evidensbaserad
och klart mer framgångsrik än traditionella metoder för
arbetsrehabilitering. Både företrädare för målgruppen och personer i den
har sedan dess efterlyst en verksamhet som i likhet med Jobb på sikt
arbetade med att hjälpa personer som skulle kunna komma ut i arbetslivet,
men som behöver ett extra stöd för att nå detta. Vänsterpartiet tycker att det
är ytterst kortsiktigt, att inte satsa på att ha en verksamhet för denna
målgrupp och utifrån denna målgrupps behov. En verksamhet som
dessutom på sikt sparar pengar åt samhället, i och med att människor kan
gå från ersättningar och försörjningsstöd till en inkomst. För att inte tala
om den förhöjda självkänslan hos deltagarna. I vårt budgetförslag lägger vi
därför 5 miljoner kronor för att en evidensbaserad verksamhet av samma
typ som Jobb på sikt åter ska kunna starta.
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Kvalitet istället för vinst i vuxenutbildningen
Vänsterpartiet vill att vuxenutbildningen bedrivs i egen regi. Det är viktigt
att nyanlända snabbt får stöd med en kartläggning av sina kunskaper och
kompetenser. Kommunen ska ta tillvara på både formell och informell
kompetens. Det ska finnas vägar för att validera kunskaper samt få stöd för
ev. vidareutbildning eller annan kompetensutveckling. Det är i detta
sammanhang viktigt att staden uppfyller sitt demokratiuppdrag och verkar
för att människor snabbt blir aktiva deltagare i samhället. Helsingborg har
överlåtit att en stor del av undervisningen i svenska för invandrare (SFI) till
privata företag. Omfattande kvalitetsbrister har uppdagats. För att kunna ha
ett långsiktigt kvalitetsarbete vill vi återta all SFI-undervisning i kommunal
regi när avtalen går ut. SFI-undervisningen ska både ge språkkunskaper
och ha ett demokratiskt medborgarperspektiv.
Trygga barn skapar trygga vuxna
I Helsingborg är barnfattigdomen högre än i många andra kommuner i
Sverige. I Rädda barnens barnfattigdomsrapport för 2021 anges över 30
000 barn i Helsingborg leva i ekonomisk utsatthet. Barn till ensamstående
föräldrar är oftast i en mycket pressad situation. En del av de barn och
unga, som ingår i statistiken lever i familjer som har försörjningsstöd. Där
har Helsingborgs stad möjlighet att göra en liten skillnad i dessa barns och
ungas liv genom att höjningen av underhållsstödet inte ska räknas med vid
beräkning av försörjningsstöd. Vi har därför tagit med detta i vårt förslag
till budget och avsatt 2 miljoner kronor.
Vänsterpartiet vill


att inriktningen för arbetsmarknadsnämnden fastställs enligt
Vänsterpartiets förslag



att målen för arbetsmarknadsnämnden fastställs enligt
Vänsterpartiets förslag



att ekonomisk tilldelning för arbetsmarknadsnämnden godkänns
enligt Vänsterpartiets förslag med 7 miljoner kronor utöver de fyra
samarbetspartiernas förslag



att arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att vid beräkning av
försörjningsstöd bedöma medlemsavgiften i Hyresgästföreningen
som en godkänd kostnad för att uppnå en skälig levnadsnivå
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att arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta ansöka
om att bedriva Yrkeshögskola samt särskilt fokusera
yrkeshögskoleverksamheten kring de kommunala verksamheterna

Socialnämnden
Nämndens inriktning
Det sociala arbetet ska utgå ifrån barn och ungdomars bästa med stöd i
forskning och erfarenhet samt i samarbete med den enskilde. Stora behov
kräver omfattande insatser och ett gott samarbete. Socialtjänsten
är spindeln i nätet som underlättar och vägleder den enskilde genom
byråkratiska processer.
Alla invånare som kommer i kontakt med socialtjänsten får ett gott
bemötande. Personalen har förutsättningar för att ge varje invånare den
tiden som behövs för information och stöd.
Nämndens mål


Socialnämnden ska informera invånare regelbundet om
socialtjänstens roll och uppmuntra fler att ansöka om hjälp och
stöd. Insatser ska bli mer lättillgängliga och anpassas till
människors behov.

Socialnämndens stöd av avgörande för människor i nöd
Socialnämnden har enligt lag ett viktigt och övergripande ansvar för att ge
stöd samt samordna insatser för människor med sociala svårigheter.
Eftersom socialtjänsten bär på det yttersta ansvaret för att hjälpa människor
i nöd måste verksamheten inte bara vara tydlig och konsekvent med sina
åtaganden, utan också flexibel och snabb på att anpassa sina insatser när
samarbetet med andra myndigheter brister. Vänsterpartiet har förståelse för
socialtjänstens komplexa uppgift men menar att det är vår skyldighet att se
till att inga barn eller vuxna hamnar mellan stolarna när instanserna
brister.
Vänsterpartiet vill att socialtjänstens förebyggande och uppsökande
verksamhet ska vara prioriterad för att kunna skapa trygga och välmående
invånare. Vi sänker därför överskottsmålet för att kunna föreslå en
förstärkning med ytterligare 5 miljoner utöver de fyra
samarbetspartiernas förslag.
Förebyggande socialt arbete och trygga uppväxtvillkor
Vänsterpartiet ser hur många barn i Helsingborg lever i svåra
hemsituationer. Här är socialtjänstens förebyggande arbete både mot barn
och föräldrar viktigt för att ge barn trygga uppväxtvillkor. En viktig faktor
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för barns välmående är föräldrarnas välmående, därför är både ekonomisk
utsatthet och familjevåld viktigt att upptäcka i tid. Socialtjänsten behöver
se att en våldsutsatt kvinnas risk också är en risk för barnen. Vänsterpartiet
välkomnar därför ett Familjefridscentrum. Vi vill även se att en sådan
verksamhet arbetar aktivt med att samordna stödet för kvinnor som utsätts
för ekonomiskt våld efter att ha lämnat en våldsam relation t.ex. när de
utsätts för en partner som inte betalar underhållsbidrag.
Arbetet mot prostitution, mäns våld mot kvinnor och hedersvåld och
förtryck behöver samordnas och arbetas mer aktivt med. Det behövs både
mer kunskap men också ett systematiskt arbetssätt för att hjälpa de som
utsätts.
Politiken måste se till att socialtjänsten har tillräcklig med resurser för att
möta en ökning av ärenden och komplexitet. I en situation där den
sammanlagda erfarenheten har sjunkit drastiskt de senaste åren måste
socialtjänsten vara rustad och överanställa om så behövs för skapa trygghet
och lärandemiljö för de nyanställda.
Helsingborgs kvinnojour är en viktig del i arbetet för att skydda utsatta
kvinnor. Kvinnojouren överlever tack vare sparade pengar. Sänkta
kommunala bidrag och en nationell trend där kommuner hänvisar kvinnor
till privata boenden slår hårt mot verksamheten. Vänsterpartiet anser att
Kvinnojourens verksamhet måste tryggas, både genom en tillräcklig
kommunal finansiering och en långsiktighet i denna bidragsgivning, till
exempel genom ett IOP-avtal.
Bostaden är en rättighet
Socialtjänsten avspeglar hur solidariteten med utsatta människor fungerar i
kommunen. “Bostad först”-modellen som finns i Helsingborg, har visat sig
vara mycket framgångsrik, men bostadssituationen för många utsatta
grupper behöver ytterligare förstärkas. Vänsterpartiet har därför avsatt
resurser för att bygga ett nytt akutboende. Detta finansierar vi med en del
av det anslag som annars hade gått till byggandet på Östra Ramlösa i den
investeringsbudget som de fyra samarbetspartierna lagt.
Motverka våld i nära relationer
Våld i nära relationer och speciellt våld mot barn och kvinnor är problem
som kräver samarbete och stora insatser. Vänsterpartiet vill att den som blir
utsatt för våld i nära relationer får den hjälp och det stöd de behöver. Ett
familjefridscentrum som det nyligen beslutades om är en bra väg framåt,
men vi vill också se ett långtgående stöd för att avlasta den som är utsatt
för våld efter att den lämnat en våldsam relation. I detta är den ekonomiska
delen av våldet en viktig del. Finns det gemensamma barn är det inte
ovanligt att den f.d. partnern fortsätter att utöva makt och kontroll genom
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barnen. Här måste samarbetet mellan arbetsmarknadsförvaltningen som
ansvarar för ekonomiskt bistånd samt socialförvaltningen samarbeta för att
stötta. Den som lämnat en våldsam relation ska inte behöva kämpa för att
klara samverkan mellan kommunens förvaltningar och krav, här måste
kommunen ta sitt ansvar och vara den som stöttar tills det finns ork för den
enskilde att ta ansvaret fullt ut. Särskilt viktigt blir detta vid hedersvåld där
det kan tänkas finnas en större kollektiv utsatthet.
Vänsterpartiets vill


att inriktningen för socialnämnden fastställs enligt Vänsterpartiets
förslag



att målen för socialnämnden fastställs enligt Vänsterpartiets förslag



att ekonomisk tilldelning för socialnämnden godkänns enligt
Vänsterpartiets förslag med 5 miljoner kronor utöver de fyra
samarbetspartiernas förslag



att socialnämnden får i uppdrag att i dialog med Kvinnojouren ta
fram en plan för hur Kvinnojourens verksamhet långsiktigt
ekonomiskt kan tryggas, förslagsvis genom en IOP

Idrotts- och fritidsnämnden
Nämndens inriktning
Barn och unga är vår prioriterade målgrupp. Verksamheten ska vara
nytänkande och öppen för nya idéer och sätt att arbeta. Lika möjligheter
för pojkar och flickor, HBTQI-personer och unga med
funktionsnedsättningar är en viktig grundförutsättning för nämndens
arbete. Stadens befintliga anläggningar ska nyttjas mer effektivt. Vi ska
skapa ökade möjligheter för spontanidrott och utforma mötesplatser så att
fritidsverksamhet alltid finns i närområdet för de unga. Vi ska spela en
aktiv roll i stadens trygghetsskapande arbete.
Nämndens mål



Fritid Helsingborg ska till 2023 utöka och utveckla nya
verksamheter för att skapa ett bredare utbud
Minst 80 procent av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar för
föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2023

Trygga barn och unga växer upp och blir trygga vuxna
Barn och unga ska ges samma rättigheter och möjligheter till en
meningsfull fritid. För att detta ska kunna ske behöver de fritidsgårdar som
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stängts öppnas igen. Vi har sett hur utvecklingen i de områden som de
styrande inte prioriterat tillräckligt blivit allt tuffare för barn och ungar.
När det inte finns en fysisk fritidsgård att gå till med trygga vuxna drabbas
de barn som redan har det svårt. Vänsterpartiet vill därför att Idrotts- och
fritidsnämnden får ett tillskott på 15 miljoner kronor för ha öppet de
fritidsgårdar som stängt i de mest utsatta områdena. Inkludering och
delaktighet är enda vägen att bryta den segregerade stad som Helsingborg
kommit att bli. För att det ska vara möjligt måste bostadsområdena bli
tryggare och stärkas upp med både föreningsliv, kultur och fritid.
Det ska inte vara ekonomin som avgör vem som ska ha möjlighet till
kreativitet, fritid och idrott. En meningsfull fritid är en förutsättning för
demokratisk delaktighet. Därför avsätter Vänsterpartiet ytterligare 15
miljoner kronor utöver de fyra samarbetspartiernas förslag, för att
öppna fritidsgårdarna i utsatta områden där behovet är som störst.
Viktigt är också att se över hur staden hjälper de olika föreningarna så att
vi får fler föreningar i de olika stadsdelarna, i stället för några
dominerande. Vänsterpartiet vill också ha generationsöverskridande
mötesplatser/ allaktivitetshus, där både unga och vuxna helsingborgare kan
mötas, likaså personer med funktionsvariationer. Allt som staden gör måste
bygga på insikten om att ska kunna delta oavsett funktionssätt.
Vänsterpartiet vill


att inriktningen för idrotts - och fritidsnämnden fastställs enligt
Vänsterpartiets förslag



att målen för idrotts- och fritidsnämnden fastställs enligt
Vänsterpartiets förslag



att ekonomisk tilldelning för idrotts- och fritidsnämnden godkänns
enligt Vänsterpartiets förslag på totalt 15 miljoner kronor utöver de
fyra samarbetspartiernas förslag, för att öppna fritidsgårdarna i
utsatta områden där behovet är som störst



att idrotts- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samarbete med
Helsingborgshem ta fram ett koncept för utlåning av
fritidsutrustning i bostadsområden.

Kulturnämnden
Nämndens inriktning
I samverkan med andra aktörer utveckla kulturen i hela Helsingborg, i
tätorten såväl som på landsbygden, så att den möter invånarnas behov av
kulturupplevelser, kunskap och bildning där de vistas och bor samt ökar
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både delaktigheten i kulturlivet och det egna skapandet. Detta med
speciellt fokus på både barn och unga och på underrepresenterade grupper.
Nämndens mål


att tillgängligheten till kultur och bibliotek ska öka. Fler ska bli
delaktiga i Helsingborgs kulturliv och fokus ska ligga på barn och
unga, oavsett bakgrund

Kulturen är en självklar del av välfärden
För Vänsterpartiet är kultur en självklar del av välfärden, som inte kan
prioriteras bort. Kulturen ska vara en viktig del av alla bostadsområden,
gärna i samarbete med förenings- och fritidsliv. Vi vill att inriktningen för
nämnden både ska handla om att öka delaktigheten i kulturlivet och att
stödja det egna skapandet.
Vänsterpartiet tilldelar Kulturnämnden ytterligare 20 miljoner kronor
utöver de fyra samarbetspartiernas förslag. 12 miljoner kronor går till
att förstärka och öppna områdesbibliotek t.ex. på Planteringen där
biblioteksutredningen visat att de boende har långt till närmaste bibliotek.
2 miljoner kronor går till att utöka öppettiderna på stadsbiblioteket. Vi
tilldelar även kulturnämnden 2 miljoner kronor för att stärka den fria
kulturen och 4 miljoner kronor för att sänka avgiften på kulturskolan.
I stadsplaneringen spelar lokaliseringen av mötesplatser, kulturella
händelser och institutioner en viktig roll. Undersökningen Ung Livsstil har
visat att den socioekonomiska bakgrunden är avgörande för deltagande i
både idrott och kultur plus att ungdomar i Helsingborg gärna ser att staden
satsar på biblioteken.
Biblioteken har en viktig uppgift i ett demokratiskt samhälle, både som
sociala mötesplatser och för kunskapsinhämtning. De är också väldigt
uppskattade av helsingborgarna. Men biblioteken i Helsingborg har under
flera år varit underfinansierade, vilket märks på både stads- och
områdesbiblioteken och på deras öppettider.
Områdesbibliotekens lokala förankring som platser för information och
möten är också viktiga. De kan gärna finnas i flexibla lokaler som kan
användas till flera funktioner, t ex i närheten av eller inrymda i skolor,
fritidsgårdar, träffpunkter, familjecentraler eller service och vård. Särskilt
illa blir det när redan utsatta områden såsom Planteringen saknar ett
områdesbibliotek. Vi anser också att stadsbiblioteket borde ha generösare
öppettider.
Institutionerna och den fria kulturen behöver och berikar varandra. Ett
fungerande kulturliv behöver både kontinuitet och att professionella
kulturarbetare inom och utanför institutionerna liksom amatörer ges
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möjlighet att verka i staden. Vi vill att staden ska satsa på både det fria
kulturlivet och på Helsingborgs olika institutioner.
En människa, som ges bra möjligheter att uttrycka sig, kommunicera med
andra och har inflytande över sitt eget liv, blir en människa som är stark
och trygg i sin egen identitet. Vänsterpartiet anser att barn och unga ska ha
rätt att både ta del av ett rikt kulturliv och möjlighet att skapa själva. Utbud
och aktiviteter ska finnas i hela staden så att barn och unga kan välja det
som passar dem själva bäst.
Vi har länge önskat att Kulturskolan ska finns i olika stadsdelar och vi
välkomnade därför förslaget att skolan skulle flytta ut delar av sin
verksamhet i olika stadsdelar. Vi anser att alla unga som vill, ska få
möjlighet att delta i skapande verksamhet. I dag är köerna långa till många
kurser inom skolan och vi vill därför att kulturskolan utökas och avgifterna
sänks.
Vänsterpartiet vill


att inriktningen för kulturnämnden fastställs enligt Vänsterpartiets
förslag



att målen för kulturnämnden fastställs enligt Vänsterpartiets förslag



att ekonomisk tilldelning för kulturnämnden godkänns enligt
Vänsterpartiets förslag med 20 miljoner kronor utöver de fyra
samarbetspartiernas förslag



att kulturnämnden får i uppdrag att i samverkan med vård- och
omsorgsnämnden och Helsingborg Arena och Scen AB utveckla
möjligheterna till såväl digitala som fysiska kulturupplevelser på
stadens LSS- och vårdboenden



att kulturnämnden får i uppdrag att starta ett övergripande
samarbete med stadens skolor för att lyfta in kultur i skolan



att kulturnämnden, utöver redan beslutad ekonomisk tilldelning
tillförs ytterligare 2 miljoner kronor till förlängda öppettider på
stadsbiblioteket.
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Fastighetsnämnden
Nämndens inriktning
Fastighetsnämnden ska vara Sveriges mest hållbara fastighetsutvecklare
med fokus på klimatomställning.
Nämndens mål


Att intensifiera processen med att få upp solceller på kommunala
byggnader, både på fasader och tak i Helsingborg under 2023

Fastigheter för klimatomställning och sociala behov
Fastighetsnämnden förser det bostadssociala programmet med
bostäder. Vänsterpartiet tycker det är viktigt att stärka arbetet med det
bostadssociala programmet och då inte minst arbetet med att få fler privata
hyresvärdar med i programmet. Staden måste också se till att det finns en
spridning av lägenheter i alla de olika stadsdelarna.
Staden har ett stort fastighetsbestånd men staden växer och därmed också
förvaltningarnas behov av nya lokaler och bostäder. Vänsterpartiet vill att
staden i allra största utsträckning också äger de lokaler i vilka staden
bedriver verksamhet, inte minst därför att detta av ekonomiska skäl också
visat sig vara det mest gynnsamma. Dessutom anser vi att staden också ska
prioritera egen verksamhet i de lokaler som staden äger.
Ambitionerna i stadens klimat- och energiplan är höga, vi vill att
fastighetsnämnden både fortsätter sina satsningar på energieffektiviseringar
i det befintliga fastighetsbeståndet och vid nybyggnation bygger
klimatsmart både med tanke på energi men också i materialval, som mer
trä, gröna tak etc. Vi ger därför ytterligare resurser till energi och
klimatåtgärder för satsningar på fler solcellspaneler ur
investeringsbudgeten. Det är viktigt att se över alla ytor där solcellspaneler
kan monteras och inte låsa fast sig vid endast tak, utan även hitta
möjligheter på fasader.
Alla ska känna sig välkomna i det offentliga rummet. Vänsterpartiet vill att
ett normkritiskt förhållningssätt ska genomsyra hela stadens arbete.
Vänsterpartiet anser att alla toaletter i stadens publika verksamheter ska bli
transinkluderande och könsneutrala, samt att alla toaletter i stadens
verksamheter blir könsneutrala. Vi vill också att det vid all nybyggnation

27 (4 0)

och vid renovering av lokaler där det finns omklädningsrum, även byggs
könsneutrala omklädningsrum.
En viktig del av fastighetsnämndens arbete anser Vänsterpartiet är att
arbeta för att alla fastigheter i staden ska vara tillgängliga. Vid
nybyggnation eller renovering ska ett tillgänglighetsperspektiv finans med
så att alla helsingborgare kan vistas i stadens fastigheter på lika villkor.
Ansvaret för fungerande hörselslingor/hörteknik i stadens offentliga
lokaler ligger på fastighetsägaren enligt plan- och bygglagen.
Vänsterpartiet anser att det är en självklarhet att alla stadens lokaler som
används för publika arrangemang har väl fungerande hörselslingor.
Vänsterpartiets vill


att inriktningen för fastighetsnämnden fastställs enligt
Vänsterpartiets förslag



att målen för fastighetsnämnden fastställs enligt Vänsterpartiets
förslag



att tilldelningen för fastighetsnämnden fastställs enligt förslaget i
ekonomisk tilldelning



att fastighetsförvaltningen får i uppdrag att vid all nybyggnation
och vid renovering av lokaler där det finns omklädningsrum, utöver
omklädningsrum för män respektive kvinnor, se till att det även
byggs könsneutrala omklädningsrum. Samt att se till att
könsneutrala toaletter blir normen i stadens samtliga lokaler och
verksamheter



att fastighetsnämnden får i uppdrag att vi all nybyggnation och
renovering av lokaler se till att dessa är tillgänglighetsanpassade,
även för personer med hörselnedsättning



att fastighetsnämnden får i uppdrag att vid all nybyggnation och
renovering av skolor och förskolor i samråd med SPSM se till att
dessa är tillgänglighetsanpassade

Miljönämnden
Nämndens inriktning
Miljöomställningen gör vi tillsammans. Nämnden behöver utveckla ett
miljöstrategiskt arbete för att tillsammans med medborgare, företag,
organisationer och inte minst kommunens egen organisation vara drivande
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och stärka kommunens position som föregångare inom miljö- och
klimatfrågor. Miljönämndens ska utföra sitt uppdrag genom att vara
proaktiv med stor samverkan. För att det ska vara lätt att göra rätt i
Helsingborgs kommun krävs en bred myndighetssamverkan för att kunna
hitta och granska oseriösa aktörer.
Nämndens mål





att miljönämnden använder sina miljöstrateger till att stödja
resterande nämnder att se över, stärka och ta fram mål inom sina
respektive område för att nå klimatneutralitet till 2030
För att minimera risker för utsläpp gör vi tillsyn på minst tio
miljöfarliga verksamheter inom Ramlösa vattenskyddsområde
Med fokus på att upptäcka livsmedelsfusk granskar vi olivolja eller
honung vid minst 20 livsmedelsverksamheter

Miljönämnden ska vara navet i den gröna omställningen
Miljönämnden har ett viktigt uppdrag, ett uppdrag som efter tillträdet av
den nya regeringen där klimatet prioriterats ner, kommer att spela en ännu
viktigare roll. Miljönämndens arbete med tillsyn, rådgivning och
strategiskt miljöarbete är viktigt för att Helsingborg blir en hållbar stad
också på lång sikt. Helsingborg har flera gånger vunnit pris som bästa
miljökommun. Men än finns det mycket att göra om Helsingborg ska bli en
stad som vi stolt kan lämna över till kommande generationer. Den enskilt
största utmaningen för framtiden är sannolikt de klimatförändringar som
orsakas av oss människor. Om vi ska kunna lämna över ett samhälle i
hållbar utveckling till nästa generation måste vi agera betydligt kraftfullare
än idag.
Vädret kommer att bli mer extremt genom mer återkommande värmeböljor
delar av året och svårare översvämningar under andra. Klimatförändringarna är mänsklighetens ödesfråga. Därför måste vi kraftigt
minska utsläppen nu och samtidigt ställa om samhället för att klara av ett
mer extremt väder. Utsläppen och bullret från trafiken behöver minska
kraftigt. Resandet behöver ställas om från privatbilism till hållbara
alternativ. Samhällsekonomiskt finns stora vinster om vi prioriterar
kollektivtrafik och cykel framför bilträngsel. Vi vill öka odlingsytor och
växthus i staden för lokal matproduktion och öka andelen växtbaserad mat
i kommunens verksamheter. Vi vill främja biogas och laddningsmöjligheter för elfordon. Kollektivtrafiken ska köras på förnybart bränsle
och bostadsbyggandet ska bli mer klimatsmart.
Helsingborg måste också rustas för att hantera effekterna av ett förändrat
klimat. Läget vid havet ökar risken för svåra översvämningar i framtiden.
Därför måste stadsplaneringen anpassas utifrån detta. Planteringar och
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grönytor behövs för att svalka under heta sommardagar och för att suga
upp vatten vid svåra skyfall, liksom vattendrag och våtmarker.
I kretsloppssamhället är återanvändning av alla resurser viktig. Avfall ska i
första hand återanvändas, i andra hand återvinnas och i sista hand
förbrännas. Att återanvända, finna nya användningsformer i stället för att
kassera, är ett område under utveckling. Plast är ett av vår tids största
gissel. Mikroplast i haven är ett allt mer uppmärksammat miljöproblem.
Vänsterpartiet vill


att inriktningen för miljönämnden fastställs enligt Vänsterpartiets
förslag



att målen för miljönämnden fastställs enligt Vänsterpartiets förslag



att tilldelningen för miljönämnden fastställs enligt förslag till
ekonomisk tilldelning



att miljönämnden får i uppdrag att fortsätta utveckla arbetet med
fairtrade, som är en viktig aktör för att säkerställa rättvis handel och
etiska inköp

Överförmyndarnämnden
Nämndens inriktning
Överförmyndarnämnden utreder behovet av god man och förvaltare och
förordnar och utövar tillsyn över dessa. Nämnden har till uppdrag att hjälpa
de allra mest utsatta grupperna genom att bidra till en mer hållbar vardag,
skydda personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta
sin ekonomi.
Nämndens mål


att öka stödet till de som arbetar på uppdrag av nämnden så att fler
vill ta sig an ett uppdrag

I Överförmyndarnämnden uppdrag ligger att värna om stadens mest utsatta
medborgare. Det är viktigt att de som blir god man/förvaltare får stöd och
en utbildning av kvalitét för att ta sig an uppdraget.
Vänsterpartiet vill
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att inriktningen för överförmyndarnämnden fastställs enligt
Vänsterpartiets förslag



att målen för överförmyndarnämnden fastställs enligt
Vänsterpartiets förslag



att tilldelningen för överförmyndarnämnden fastställs enligt förslag
till ekonomisk tilldelning



att överförmyndarnämnden får i uppdrag att kvalitetssäkra
utbildningen för de som är god man/förvaltare och att de ges
uppmuntran och stöd för att kunna ta sig an uppdraget.

Val- och demokratinämnden
Nämndens inriktning
Val- och demokratinämnden verkar som valnämnd framförallt under valår
och däremellan arbetar nämnden med att bredda demokratiuppdraget i
staden i samarbete med kommunstyrelsen, föreningar och andra nämnder.
Nämndens mål


Val - och demokratinämnden ska arbeta för att öka valdeltagandet

Vänsterpartiet ser stora fördelar i att Val- och demokratinämnden inte görs
om till en ren valnämnd och istället får fortsätta det påbörjade
demokratiarbetet. I tider då valdeltagandet minskar är detta viktigare än
någonsin.
Vänsterpartiet vill


att inriktningen för val- och demokratinämnden fastställs enligt
Vänsterpartiets förslag



att målen för val- och demokratinämnden fastställs enligt
Vänsterpartiets förslag



att ekonomisk tilldelning för val- och demokratinämnden fastställs
enligt ekonomisk tilldelning



att val- och demokratinämnden får i uppdrag att i samarbete med
föreningslivet och stadens skolor arbeta med demokratiarbete
mellan valår
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Kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt
Kommunstyrelsens inriktning
Helsingborg ska skapa livskvalité för alla. I sin strävan efter att bli en
jämställd, jämlik och klimatsmart stad, ska social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet genomsyra all verksamhet i staden. Helsingborg ska
vara staden där det är självklart att alla har tak över huvudet, likaså att
badvattnet är rent. Staden ska få företag och talanger med eftertraktad
kompetens att etablera sig i staden, med fokus speciellt på grön teknologi.
Helsingborg arbetar kontinuerligt med demokratiutveckling. Det ska vara
enkelt för invånare, organisationer och företag att ha en dialog med och
samarbeta med staden.
Kommunstyrelsens mål



arbetslösheten i Helsingborg ska vid utgången av 2023 ligga under
snittet i riket för både unga och vuxna
tryggheten i Helsingborg ska öka under 2023

Utveckla demokratin och skapa en stad för alla
Vänsterpartiet har länge påtalat vikten av att fler engageras i
samhällsutvecklingen och var glada när valnämnden fick ett utökat
uppdrag att jobba för ett ökat valdeltagande. Vi anser dock att arbetet
måste konkretiseras och förstärkas. Det är bra att även kommunstyrelsen
numera har det ansvaret, något Vänsterpartiet länge lyft. Demokratiarbetet
kräver stora insatser. I flera kommuner har valambassadörer (dock med
olika titlar) arbetat framgångsrikt under och mellan valåren med att öka
kunskapen om demokrati och rösträtt och valdeltagande, vi vill se det även
i Helsingborg.
Vi anser att förtroendevaldas ersättningar mer ska motsvara en medellön.
När nya ersättningsregler för förtroendevalda beslutas om vill vi därför
ändra dessa regler och sänka arvodena till motsvarande 60 % av en
riksdagsledamots arvode.
I dag har kommunen interndebiteringar mellan flera olika verksamheter
och mellan olika nämnder. Vänsterpartiet anser att systemet med
interndebitering mellan enheter ska upphöra. Det är arbetskrävande och
tenderar därför också att bli onödigt dyrt. Vi vill därför ge
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kommunstyrelsen i uppdrag att utreda konsekvenserna av att helt eller i
hög utsträckning avskaffa interndebiteringen, d.v.s. den fakturering som
sker mellan olika enheter inom staden.
Samverkan mellan förvaltningar och professioner måste förbättras för att
elever ska få en fungerande skolgång och förbättrade uppväxtvillkor i vår
stad. Vänsterpartiet vill därför se att Barn- och utbildningsnämnden,
Socialnämnden och Arbetsmarknadsnämnden ska utveckla sin samverkan
mellan förvaltningarna och professionerna.
Helsingborgs kommunfullmäktige tog år 2015 beslutet att Helsingborg
skulle gå med i ICORN, ett internationellt nätverk av fristäder för hotade
författare, musiker, bildkonstnärer och andra professionella kulturskapare
från länder med beskuren yttrandefrihet. Fristadsarbetet går ut på att
erbjuda skydd för en hotad konstnär och säkra yttrandefriheten och allas
globala rätt att få sina åsikter framförda i offentliga sammanhang. Som
också innebär att fristadskonstnären under sin exil kan arbeta för en annan
och mer demokratisk utveckling i sitt hemland. Vänsterpartiet vill att
Helsingborg inte bara fortsatt ska vara med i ICORN utan också att staden
tar emot en ny fristadskonstnär år 2023 samt att detta likt tidigare,
finansieras av kommunstyrelsen.
Inkludering en viktig del av samhällsbygget
Vänsterpartiet anser att kommunikation och tillgänglighet hör ihop. Staden
har många anställda kommunikatörer ändå är vi långt ifrån i mål gällande
tillgänglig kommunikation. Trots beslut är kommunfullmäktiges
webbsändningar fortfarande inte textade och kommunens hemsida och
annan samhällsinformation är svårtillgänglig för personer med
normbrytande funktion. När kommunen inte tar sitt ansvar för att
kommunicera tillgängligt blir många människors funktionsnedsättning till
ett funktionshinder i situationer där det inte skulle behöva vara så. Vi vill
att stadens kommunikatörer istället för marknadsföring fokuserar
resurserna på att informera och göra information tillgänglig för alla
helsingborgare och besökare.
För att en stad ska vara välmående måste människor vara delaktiga i både
samhällsliv och arbetsliv. Vänsterpartiet vill därför även att
kommunstyrelsen ska ha som mål att arbetslösheten i Helsingborg vid
utgången av 2023 ska ligga under snittet i riket.
En viktig del för att motverka segregationen är att kommunen tar sitt
ansvar för integrationen. Vänsterpartiet vill skapa ett integrationscenter där
flera förvaltningar och även myndigheter samverkar för att stötta
nyanlända. Den som är ny i Sverige och Helsingborg ska kunna gå till en
plats för att få information, möta myndigheter, delta i språkcafé samt få
studie- och yrkesvägledning. Det ska finnas tolkar att tillgå och coacher
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som kan vara guider in i det nya samhället. Vi anser att Rekrytera på
Drottninghög är ett bra exempel på hur en sådan samverkan kan se ut.
Vänsterpartiet vill även ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samtal med
Helsingborgshem ta bort kravet på 2 gånger hyran för bostad samt att
godkänna ekonomiskt bistånd som inkomst. Detta då hyrorna idag är höga
och enligt Hyresgästföreningen tvingas en del hyresgäster framförallt unga
och äldre att lägga mellan 50-70% av sin inkomst efter skatt på hyran.
Mer behöver göras för att stötta barn och unga i Helsingborg
Kommunstyrelsen har i uppdrag att arbeta med trygghetsfrågor. En bra
skola med tillräckliga resurser är en av hörnstenarna i det förebyggande
arbetet för att skapa trygga barn- och unga. Ett uppsökande och
förebyggande arbete mot unga i riskzon, att jobba med
samhällsinkludering, dialog och normbeteende är andra viktiga hörnstenar.
Forskare och polis är överens om att det inte räcker med fler poliser, utan
det förebyggande arbetet är än viktigare. Många unga är inte delaktiga i
sammanhang utanför skolan och känner inte till alternativ och möjligheter
till aktiviteter. Det finns även ett behov av fler aktiviteter som är
kostnadsfria och med låg tröskel så att fler får möjligheten.
I kombination med ökad psykisk ohälsa och en stad med ökad segregation
ser vi utmaningar som behöver stöttas. Den geografiska uppdelningen har
förstärkts och flera av barn och unga beskriver att de känner sig ensamma,
omotiverade och uttråkade. Genom att ge unga en möjlighet och ett forum
att vara kreativa i, träffa nya vänner, lära sig nya verktyg och finna nya
sammanhang motverkar vi utanförskap och i förlängningen även risken att
hamna i kriminalitet. Vi i Vänsterpartiet ser därför ett stort behov av
föreningsstöd till det trygghetsskapande arbetet i staden och att
kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret samordnar det arbetet
med andra förvaltningar och föreningar. Staden behöver ta ett helhetsgrepp
om trygghet och det gör vi tillsammans med skola, fritid, kultur och
föreningsliv.
Vänsterpartiets vill


att inriktningen för kommunstyrelsen fastställs enligt
Vänsterpartiets förslag



att målen för kommunstyrelsen fastställs enligt Vänsterpartiets
förslag



att tilldelningen för kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt
fastställs enligt vänsterpartiets förslag i ekonomisk tilldelning
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att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda konsekvenserna av att
helt eller i hög utsträckning avskaffa interndebiteringen mellan
olika enheter inom staden



att kommunstyrelsen får i uppdrag att till barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden
ge ett särskilt förvaltnings- och professionsövergripande uppdrag
att utveckla sin samverkan mellan förvaltningarna och
professionerna



att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda
förvaltningar, myndigheter och föreningar utreda hur ett
integrationscenter skulle kunna se ut samt återkoppla kostnader
som skulle vara kopplade till ett integrationscenter



att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samtal med
Helsingborgshem ta bort kravet på 2 gånger hyran för bostad samt
att godkänna ekonomiskt bistånd som inkomst



att kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna en
förvaltningsöverskridande utredning av hur kommunen arbetar med
arbetslivsinkludering samt förslag på åtgärder för ett tillgängligare
arbetsliv



att kommunstyrelsen får i uppdrag att se till att stadens
kommunikatörer har fokus på information och minskar
marknadsföring samt att resurser istället fokuseras på att
tillgängliggöra information till invånare och andra som vistas i
staden



att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur staden kan
prioritera och öka andelen närodlade, ekologiska och
säsongsbaserade livsmedel i butikerna.



att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med
stadsbyggnadsnämnden skapa en plan för hur trädplantering och
utveckling av grönområden systematiskt kan ingå i starten av
exploateringar



att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta emot en fristadskonstnär
och att detta finansieras inom ramen för kommunstyrelsen

Investeringsbudget 2023 samt plan för 2024-2029
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Vänsterpartiet säger nej till att bygga på Östra Ramlösa och Vasatorp då vi
vill värna åkermarken. Vi vill inte heller att det ska byggas ett garage under
stadsbiblioteket. Vi investerar istället 423,5 miljoner kronor i
klimatomställning och social välfärd. Däremot låter vi investeringarna i ny
förskola, skola och idrottshall på Östra Ramlösa ligga kvar i
investeringsbudgeten, men vill att behovet ses över och att de får en annan
placering. Många skolor är redan trångbodda och det behövs lokaler. När
det gäller just åkermark så har kommunerna möjlighet att göra undantag
för samhällsviktig byggnation och dit anser vi att ett sjukhus kan räknas.
Lasarettet i centrum anser vi är svårt att bygga ut i den omfattning som
krävs.
Vänsterpartiet vill investera i barn och ungas nutid och framtid genom att
investera i klimatåtgärder, därför investerar vi utöver de fyra
samarbetspartierna 283,5 miljoner kronor mer i klimatåtgärder och 55
miljoner ytterligare i investeringar i gång/cykelvägar, vilket totalt
omfattar 338,5 miljoner kronor som gynnar en grön omställning.
Helsingborgs stad ligger relativt väl till när det gäller solenergi, men kan
mycket mer göras. Vänsterpartiet vill att Helsingborg ligger i framkant när
det gäller alternativa energislag och ökar därför resurserna till energi och
klimatåtgärder.
En grön omställning för framtiden
Uppemot en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarker har försvunnit
till följd av utdikning och uppodling. Många växter och djur är beroende
av våtmarker, och 19 % av Sveriges rödlistade arter förekommer här.
Vänsterpartiet vill öka antalet våtmarker under planperioden och som en
del av vår klimatsatsning ökar vi även resurserna till våtmarker.
Vänsterpartiet föreslår även ytterligare investeringar i bulleråtgärder och
trädplanteringar. Buller är ett utbrett miljöproblem som påverkar
människors hälsa och välbefinnande. Vi vill därför satsa extra på
bulleråtgärder. Vi vill också se att det planteras fler träd och ökar även
resurserna för det.
Vänsterpartiet har sagt att vi inte vill se att det byggs en konstgjord ö eller
bostäder på Oslopiren. Oslopiren är en fantastisk plats som alla
helsingborgare borde få ta del av, kanske genom skapandet av någonting
liknande ett nytt Gröningen. I den processen vill vi att helsingborgarna får
vara med och avgöra. Vi ser helst en grönskande plats där människor kan
mötas och njuta av solnedgången över havet. Därför säger vi nej till etapp
4 av Oceanhamnen som berör Oslopiren och den artificiella ön. Vi har valt
att låta resurserna ligga kvar i investeringsplanen för att möjliggöra
framtida investeringar i mötesplats och grönområdet, vilket vi i dagsläget
inte har några kostnadsberäkningar på. Det kan dock konstateras att
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summan inte kommer att uppgå till den som idag är utsatt i
investeringsplanen.
För att det ska bli möjligt för fler att ställa om och ta cykeln behövs
fortsatta investeringar i gång- och cykelvägar. Cykelvägarna är i dag både
för få, för smala och eftersatta rent underhållsmässigt. De
samarbetspartierna har flyttat fram investeringarna i gång- och cykelvägar
till efter planperioden d.v.s. tidigast 2030, men vi behöver underlätta för
människor att ställa om nu. Vänsterpartiet ökar därför resurserna redan
under denna planperiod.
Satsningar på medicinrening
Genom våra kroppar utsöndras läkemedelsrester och hamnar i
avloppsreningsverken. De befintliga processtegen i reningsverken har
precis som våra kroppar svårt att totalt bryta ned läkemedel. Rester av
läkemedel når därför lätt våra sjöar och hav. Även låga koncentrationer av
läkemedel kan påverka vattenmiljöer t.ex. hormoner hämmar fortplantning
hos fisk och psykofarmaka kan ändra beteendet hos havsorganismer. I
slutändan påverkar det oss människor för att vi äter fisken från sjöar och
havet, för att vi är en del av kretsloppet.
I Helsingborg har vi redan påbörjat processen med rening av
läkemedelsrester från avloppsvatten. 2018 fick Helsingborg 1 miljon i
bidrag att utreda hur läkemedelsrening kan byggas in på Öresundsverket.
Nya kunskaper och erfarenheter kommer från Klippan där det precis
avslutades ett pilotprojekt med kol-, sandmembran och ozonfilter som tog
bort 95 % av läkemedelsrester. Tekniska verken i Linköping har permanent
ozonrening för att avlägsna läkemedelsrester. Helsingborg kan profilera
sig, hitta samfinansiering, gå i fronten och kanske göra reningstekniken
billigare och mer tillgänglig. Därför vill Vänsterpartiet satsa resurser för att
investera i medicinrening.
AI och digitalisering för att underlätta, inte utifrån ekonomiska
besparingar
I de fyra samarbetspartiernas förslag finns det en tidigare beslutad
investering i en gemensam digital plattform för staden. Vi anser likt
tidigare att det är bra att olika delar av staden lättare kan kommunicera,
dela information och kunskap. Däremot är det viktigt att när AI (artificiell
intelligens) införs i kommunens system, ha en kontinuerlig granskning av
vad systemet får för effekter i ett helhetsperspektiv. Risker med
maktförflyttning, arbetsorganisatoriska omställningar och diskriminering
måste alltid finnas med i beräkningarna. AI får aldrig skapa en sämre
arbetsmiljö för de anställda t.ex. genom att arbetsuppgifter som tidigare
erbjöd variation och möjlighet för återhämtning blir digitala och bidrar till
ökad stress. Det får inte heller gå över gränserna för etiska principer. AI
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ska underlätta utifrån organisationens och den enskildes behov, inte utifrån
ekonomiska besparingar.
Investeringar i trygghet och delaktighet för de med störst behov
Vänsterpartiet använder 85 miljoner kronor i sociala investeringar för
att bygga ett akutboende för hemlösa och skapa ökad tillgänglighet för
barn- och unga.
Vänsterpartiet anser att bostad är en mänsklig rättighet, trots detta vet vi att
alla helsingborgare inte har en bostad, utan att det finns en stor hemlöshet.
Ungefär hälften av de hemlösa vänder sig till ideella organisationer såsom
värmestugan eller hemlösas hus, visar stadens hemlöshetskartläggning. Det
visar att det finns ett behov av att öka antalet platser. Vänsterpartiet vill
därför avsätta resurser för att bygga ett akutboende för att ge de utan hem
någonstans att vända sig.
Lagstiftningen är tydlig med att att samhällsbyggen ska vara tillgängliga
och användbara för alla samhällsgrupper, ändå finns det brister både i våra
skolor och på lekplatser. Det kan i skolan handla om allt från bristen på
grupprum för den som behöver möjlighet att återhämta sig från ljud och
intryck till tillgänglig utemiljö på skolgården. Tillgängliga lekplatser också
en viktig del för delaktighet. Inga barn ska behöva välja bort en lekplats för
att den inte uppfyller tillgänglighetskraven, lek ska inkludera alla oavsett
funktion. Vänsterpartiet avsätter därför resurser för att
tillgänglighetsanpassa både skolor och lekplatser.
Vänsterpartiets förslag till förändringar i investeringsplanen
Investeringar som
tas bort

2023

202
4

Vasatorp

15,5

15,5

Östra Ramlösa
bostadsområde
Östra Ramlösa
industri

100
3

Stadsbiblioteket
garage

202
5

202
6

202
7

2028

100

40

30

10

5
15

50

40

Totalt: 423,5

18,5

130

155

80

30

10

Investeringar som
ökas/läggs till

2023

202
4

202
5

202
6

202
7

2028

Klimatinvesteringar

Totalt
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Bulleråtgärder

+20

+20

+20

+10 +2

+72

Handlingsplan
stadens träd

+10

+10

+10

+5

+2

+37

+2

+63

Handlingsplan
våtmarker och
naturområden

+6

+20

+20

+10

+5

Energi och
klimatåtgärder

+12,
5

+25

+25

+25

+10 + 4

GC-vägar utökning

20

30

5

Medicinreningssystem

5

5

+101,
5
55
10
338,5

Sociala
investeringar
Akutboende

20

35

Tillgänglighetsanpassa skolor

5

5

5

15

Tillgänglighetsanpassa lekplatser

5

5

5

15

130

155

80

18,5

55

30

10

423,5

Siffrorna som anges i tabellen är i miljoner kronor
Vi har i våra beräkningar utgått från tjänstemännens utskickade
investeringsplan, och utöver ovanstående förändringar instämmer vi i de
fyra samarbetspartiernas förslag.
Vänsterpartiets vill


att investeringsbudget för 2023 och investeringsplan för 2024-2029
fastställs enligt Vänsterpartiets förslag

Vänsterpartiet har i sitt förslag till budget utgått ifrån de tjänsteskrivelser
som finns att läsa i de fyra samarbets partiernas gemensamma förslag och
har därför inte återpublicerat dem i vår egen budget. Vår budget ska ses
som våra prioriteringar utifrån de texterna. Våra ekonomiska förändringar
finns att läsa i den ekonomiska tilldelningen och investeringsbudgeten där
de poster vi instämmer i ej är ändrade. Vi har även lyft in att-satser i vår
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budget där vi är överens med de fyra samarbetspartierna t.ex. gällande
kultur på LSS boenden m.m.

Förslag till beslut
Vänsterpartiets förslag till kommunstyrelsen är
att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till mål och ekonomi 2023
samt investeringsplan 2024-2029 för Helsingborgs stad enligt
Vänsterpartiets förslag.
Vänsterpartiets säryrkanden
1. att barn- och utbildningsnämnden, utöver redan beslutad ekonomisk
tilldelning tillförs ytterligare 50 miljoner kronor som en generell
förstärkning. Satsningen finansieras genom att sänka
överskottsmålet.
2. att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda vad det
skulle kosta att införa rätten till 30 timmars förskola för alla barn,
med ambitionen att på sikt införa detta
3. att barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att undersöka
behovet av och formerna för en resursskola samt ett förstärkt
gymnasium med redovisning under 2023 inför budget 2024
4. att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag, att med fackliga
organisationer och medarbetare ta fram en handlingsplan för hur
minutstyrningen kan tas bort och ersättas med ett mer tillitsbaserat
system
5. att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta bort
hjälpmedelsavgiften vid uttag av avgifter inom vård- och omsorg
och att detta finansieras inom den ekonomiska ramen
6. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en sänkning av
kommunalrådsarvodet skulle kunna ske utifrån normen att arvodet
baseras på 60% av en riksdagsledamot för ett kommunalråd och 75%
för kommunstyrelsens ordförande. Samt att justera upp
mandatfördelningen utifrån 12 kommunalråd, samt bibehålla
ersättningen på motsvarade nuvarande nivå för nämndsledamöter.
7. att stadsbyggnadsnämnden, utöver redan beslutad ekonomisk
tilldelning tillförs ytterligare 38 miljoner kronor för att införa
avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar och pensionärer. Satsningen
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finansieras genom att sänka överskottsmålet.
8. att socialnämnden får i uppdrag att i dialog med Kvinnojouren ta
fram en plan för hur Kvinnojourens verksamhet långsiktigt
ekonomiskt kan tryggas, förslagsvis genom en IOP
9. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna en
förvaltningsöverskridande utredning av hur kommunen arbetar med
arbetslivsinkludering samt förslag på åtgärder för ett tillgängligare
arbetsliv
10. att idrotts- och fritidsnämnden, utöver redan beslutad ekonomisk
tilldelning tillförs ytterligare 15 miljoner kronor utöver de fyra
samarbetspartiernas förslag, för att öppna fritidsgårdarna i utsatta
områden där behovet är som störst. Satsningen finansieras genom
att sänka överskottsmålet.
11. att idrotts- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samarbete med
Helsingborgshem ta fram ett koncept för utlåning av
fritidsutrustning i bostadsområden.
12. att kulturnämnden, utöver redan beslutad ekonomisk tilldelning
tillförs ytterligare 2 miljoner kronor till förlängda öppettider på
stadsbiblioteket. Satsningen finansieras genom att sänka
överskottsmålet.
13. att miljönämnden använder sina miljöstrateger till att stödja resterande
nämnder att se över, stärka och ta fram mål inom sina respektive
områden för att nå klimatneutralitet till 2030.
14. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda
förvaltningar, myndigheter och föreningar utreda hur ett
integrationscenter skulle kunna se ut samt återkoppla kostnader som
skulle vara kopplade till ett integrationscenter.
15. att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda hur

genomfartstrafik på Drottninggatan-Järnvägsgatan endast ska kunna
tillåtas för kollektivtrafik och för de fordon som tillåts använda
bussfilen, men ej för person- och lastbilar
Bilaga 1, Vänsterpartiets förslag till ekonomisk tilldelning
Bilaga 2, Vänsterpartiets förslag till investeringsbudget
Bilaga 3, Vänsterpartiets förslag till flerårsplan

