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Förord:

Helsingborg – Sveriges bästa stad att växa upp i
Vårt mål är ett Helsingborg där frihet förenas med omsorg om de svaga. Ett Helsingborg som
stödjer familjen och skapar förutsättningar för ett blomstrande närings- och föreningsliv.
Helsingborg ska byggas underifrån och med utgångspunkt i människors vardag.
Grunden för vårt politiska arbete är ökad trygghet och valfrihet. Våra barn och ungdomar ska ges
en god start i livet. Det gäller att se individens möjligheter. Den som behöver stöd i livet ska
kunna känna trygghet att staden tar sitt ansvar. Våra äldre ska veta att äldreomsorgen sätter den
enskildes behov i centrum. Ledord är välbefinnande, värderingar och valfrihet.
Familjerna ska tillåtas att göra egna val. Det är inte kommunen som ska dirigera hur familjerna
ska ordna med barnomsorgen eller tiden med barnen. Varje familj är unik och måste själv få
forma sin vardag. Med en sådan hållning från stadens sida stärks familjerna, samhällets viktigaste
byggsten.
Hållbar utveckling handlar om att ekonomin blir ett verktyg för att nå miljömässig och social
utveckling. Då detta påverkar alla politiska områden ska det vävas in i alla beslut. Målet är en god
folkhälsa och goda livsmiljöer. För oss kristdemokrater är förvaltarskapstanken central och rör
såväl våra enskilda som gemensamma resurser. Vision Helsingborg 2035 är en viktig
kompassriktning som harmoniserar med Kristdemokraternas politiska program.
Kristdemokraterna i Helsingborg presenterar här ett kommunpolitiskt program för
mandatperioden 2015-2018. Vi har tillsammans med våra allianspartier i Treklövern tagit ansvar i
en svår ekonomisk situation. Vi är stolta över att ha genomfört mycket av det vi gick till val på
2006 och 2010. Nu vill vi fortsätta detta arbete för att göra Helsingborg än tryggare och
mänskligare – och vara Sveriges bästa stad att växa upp i.
Helsingborg 24 juni 2014
Karin Jensen
ordförande för Kristdemokraterna i Helsingborg
Lars Thunberg
kommunalråd, gruppledare
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1. Kristdemokraterna – en värdeorienterad folkrörelse
Kristdemokraterna i Helsingborg är en del av den stora internationella kristdemokratin, världens
näst största politiska rörelse. Kristdemokrati står för demokrati byggd på kristen människosyn
och värdegrund. Vi sätter människovärdet och familjen högt, och motarbetar alla former av
totalitarism. Alla som delar våra idéer är välkomna i partiet.
Vår människosyn
Varje människa är ett mål i sig. Ingen annan människa får äga henne eller på ett kränkande sätt
utnyttja henne. Varje människa är unik, men behöver gemenskap med andra för att leva och
utvecklas. Människan har såväl kroppsliga och själsliga som andliga behov. Det kristdemokratiska
samhällsarbetet tar därför sin utgångspunkt i människans helhet och betonar människans behov
av gemenskap. Den viktigaste gemenskapen är familjen. I denna lilla grupp får
familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, omtanke och förståelse, men också att ställas
inför krav och ta ansvar.
Civilsamhället
Det "kristdemokratiska samhället" är så mycket mer än ”det offentliga”, alltså stat, landsting och
kommuner. För oss är civilsamhället en av samhällets grundbultar - familjen, ideella
organisationer, byalag, kooperativ, fackföreningar och politiska partier. De ideella
organisationerna är centrala i demokratiarbetet. Genom sitt arbete upprätthåller de demokratiska
traditioner, liksom kunskap om förenings- och mötesfrihet och opinionsbildning.
Förvaltarskap - med ansvar för framtiden
Förvaltarskapstanken innebär att vi ska tänka långsiktigt och värna den värdefulla men många
gånger sårbara miljön. Ansvaret är både personligt och gemensamt. Kristdemokraternas vision
för Helsingborg är en långsiktigt hållbar stad, ur ett ekonomiskt, ekologiskt, och socialt
perspektiv. En hållbar utveckling utmärks av att de gemensamma resurserna används så effektivt
och rättvist som möjligt för att nå uppsatta mål, och av hushållning med resurserna över tiden så
att kommande generationer får minst lika goda förutsättningar som nuvarande.
Den gyllene regeln
Solidaritet kan definieras som den medmänsklighet och kärlek, som utgår från den gyllene regeln
- allt vad du vill att människor ska göra mot dig ska du också göra mot dem. Vi vill värna alla
människors liv, frihet och värdighet, oavsett geografiskt avstånd. Vi vill solidarisera oss med de
svaga och förtryckta, sträva efter social rättvisa, utjämna strukturella orättvisor och skapa en
rättvis fördelning av samhällets goda. Alla räknas och omfattas av samhällsgemenskapen. Detta
kallar vi för solidaritetsprincipen.
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2. Stöd till familjerna för trygga uppväxtförhållanden
Familjen är den viktigaste gemenskapen i samhället och den behövs för att människor ska kunna
växa och må bra. Familjen är basen för att kunna tillgodose grundläggande mänskliga behov.
Fungerar inte familjen som en trygg bas fungerar inte heller samhället. Familjer ser olika ut och
har olika förutsättningar. Barn har olika behov och föräldrar har olika önskemål och gör olika
prioriteringar. Familjepolitiken ska stödja familjen, oavsett hur den ser ut. Den ska möjliggöra
mer tid för barnen, öka familjens frihet och skapa möjligheter till en bra kvalitativ barnomsorg.
Hemmiljö och familjeliv påverkar vår hälsa och livskvalitet. Familjens situation och
förutsättningar får också långsiktiga effekter då det är där nästa generation medborgare formas.
Kristdemokraterna i Helsingborg vill att:







fler familjer ska få tillgång till en familjecentral och dess tjänster
familjerådgivningen ska marknadsföras bättre och utvecklas
staden utreder möjligheten till en familjerådgivningscheck för föräldrar
föräldrautbildningen utvecklas som stöd till tonårsföräldrar
tillgången och tillgängligheten för föräldrastöd på nätet ska utvecklas
tidiga hälsofrämjande insatser för barn och unga ska göras genom stödinsatser och
utbildning, t ex vid familjecentralerna, för att stärka föräldrarnas roll
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3. Tid för varje barn – valfrihet och mindre barngrupper i förskolan
Barn och familjers behov ska vara utgångspunkten för förskolan. Där ska respekt för barnet och
dess föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna värden vara
grundläggande. Det är viktigt att familjerna får ett inflytande över formerna för barnens
barnomsorg och förskoleverksamhet. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för
barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans verksamhet ska drivas utifrån barns
perspektiv och villkor där barn växer genom delaktighet och inflytande.
Förskolan ska präglas av god kvalitet där det ska finnas personal med såväl pedagogisk som
omvårdande kompetens. För barns utveckling, växande och lärande är leken som pedagogisk
metod viktig, inte minst för den språkliga utvecklingen. Barngruppernas storlek i förskolan ska
minskas och hållas på en för barnen och verksamheten rimlig nivå. Gruppens storlek har stor
betydelse för barnens trygghet och möjlighet till anknytning, identitets- och språkutveckling.
Kommunalt drivna och fristående, enskilda förskolor ska ges samma ekonomiska och
resursmässiga förutsättningar. Föräldrar skall ha stor valmöjlighet i att kunna välja den
omsorgsform som passar deras situation och deras barn bäst. Vi vill både uppmuntra alternativa
former som till exempel familjedaghem och flerfamiljsystem samt skapa fler valmöjligheter med
en barnomsorgspeng. Tills den är genomförd ska vårdnadsbidraget fortsatt erbjudas i
Helsingborg.
Kristdemokraterna i Helsingborg vill att:











barngruppernas storlek i förskolan ska minskas
familjedaghem och flerfamiljssystem erbjuds som alternativ
vårdnadsbidrag skall fortsatt erbjudas
förskolepersonalens administrativa arbetsuppgifter ska minska
rätten till 15-timmars förskola för barn till föräldralediga och arbetssökande ska i
möjligaste mån erbjudas flexibelt för att passa familjens behov
”nattis och kvällis” ska kunna erbjudas när behov finns
kompetensen säkras hos all förskolepersonal
förskolepersonal ska ges goda villkor och utvecklingsmöjligheter
förskolan ska garanteras att få ta del av kommunens kulturutbud
barnomsorgspeng ska kunna erbjudas för egna barn samt som ytterligare ett alternativ för
att forma barnomsorgen tillsammans med andra föräldrar
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4. Skola för trygghet, kunskap och bildning
Skolan har ett bildningsuppdrag där kunskap och värdegrund är en helhet för att ge eleverna
kunskaper och färdigheter för att möta framtiden. Det ska finnas ett nära samarbete med
hemmen för att främja elevens utveckling. Målsättningen är en skola där ingen hålls tillbaka och
ingen lämnas efter. Värdegrundsarbetet är grundläggande och ska genomsyra hela skolans arbete.
Det ska ta sin utgångspunkt i den etik och människosyn som förvaltas av den kristna och
västerländska idétraditionen. Skolan ska inte bara ge kunskap för arbetslivet utan även goda
värderingar och bildning för hela livet.
Skolan ska möta varje elevs förutsättningar i lärandet så att de kan uppnå kunskapskraven i sin
egen takt. Skolan ska skapa en kreativ lärandemiljö som stödjer och stimulerar eleven att utveckla
alla sina förmågor för att uppnå kunskapskraven och nå sin fulla potential. Väl utbildade och
pedagogiskt skickliga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för en bra skola. Den
specialpedagogiska kompetensen ska ge stöd för en god lärandemiljö, speciellt för barn i behov
av särskilt stöd. Att välja skola ska fortsatt vara en självklar rättighet. Mångfalden av skolor, såväl
avseende utförare som programinnehåll, ger den enskilda eleven möjlighet att få en utbildning
som passar var och en.
Vikten av tidiga och förebyggande insatser i bred samverkan mellan olika förvaltningar för de
mest utsatta barnen kan inte nog understrykas.
En god och hälsosam skolmiljö, såväl fysisk som psykosocial, är avgörande för trivsel och
kunskapsinhämtande. Vi vill se nolltolerans mot mobbning och annan kränkande behandling.
Det systematiska arbetet med Olweusmetoden ska fortsätta. Klotter och nedskräpning ska
förebyggas och omgående åtgärdas. Elevernas ansvar för skolmiljön ska lyftas genom
elevskyddsombud och att arbetsmiljövandringar genomförs regelbundet. Staden ska ta fram en
plan för att minska mängden farliga kemikalier i förskola och skola. Maten som serveras ska vara
av god kvalitet och vi vill utreda möjligheterna till att fler skolor har egna tillagningskök.
Kristdemokraterna i Helsingborg vill att:















lärarnas arbetstid ska ha fokus på mer undervisningstid – det administrativa arbetet skall
minska
skolorna ska ha kompetens och avsätta resurser för att tidigt se och stödja elever i behov
av särskilt stöd
tillgången till kuratorer samt speciallärar-, och specialpedagogtjänster ska säkras
alla elever får en ökad fysisk aktivitet, schemalagt och spontant på raster
elever som inte uppnått kunskapskraven skall erbjudas sommarskola
gruppstorlekarna ska minska i fritidsverksamheten
nolltolerans ska gälla för mobbing och kränkande behandling
en åtgärdsplan tas fram mot dålig skolmiljö som t ex farliga kemikalier
elevhälsan särskilt uppmärksammas och ges tillräckliga resurser
skickliga lärare ska ha en god löneutveckling under yrkeskarriären
samverkan och flexibiliteten mellan särskola och skola ska utvecklas
en kombination av forsknings- och pedagogiska tjänster ska kunna erbjudas
ett nära samarbete ska finnas mellan skolan och det lokala näringslivet
flera vuxna ska finnas i skolan
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Gymnasieskola - fortsättningen in i vuxenlivet
Gymnasieskolan ska ge en stabil grund inför vuxenlivet. Brister i utbildningen på grundskolan får
stora konsekvenser för att klara gymnasieskolan. Gymnasieskolan skall ha en stor öppenhet för
elever som vill ta ytterligare steg framåt att kunna läsa högskolekurser under sin gymnasietid men
också ge möjlighet till att gå lärlingsprogram för att förberedas för sitt yrke. Gymnasieskolan skall
som helhet uppmuntra ideellt engagemang i föreningar, idrottsorganisationer och liknande.
Skolan skall visa på det civila samhällets möjligheter och betydelse för den personliga
utvecklingen.
Gymnasiesärskolans uppdrag är att se till att eleverna där får samma rätt till utbildning och
lärande som andra elever. En ökad samverkan med näringslivet kan påverka möjligheten för fler
ungdomar med funktionsnedsättning att komma ut i ordinarie arbetsmarknad.
Kristdemokraterna i Helsingborg vill att:







gymnasieskolan ska präglas av mångfald när det gäller teoretiska och praktiska program
det ska fortsatt finnas valfrihet för eleverna att välja mellan fristående eller kommunal
skola
elevhälsan särskilt uppmärksammas och ges tillräckliga resurser
lärlingsutbildningar i olika former ska erbjudas och utvecklas i nära samarbete med det
lokala näringslivet
elever i gymnasieskolan ska ges möjligheter att läsa högskolekurser
gymnasiesärskolan skall verka för att de elever som har intresse och möjlighet skall
erbjudas praktik och/eller lärlingsplatser
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5. Frihet och trygghet för de äldre
Kristdemokraterna ser till varje människas enskilda behov. Äldre vill inte ha mer vård och
omsorg än nödvändigt, men däremot är trygghet en mycket viktig faktor för hur människor väljer
att leva och bo. För oss kristdemokrater är det en självklarhet att äldre själva ska kunna välja att
leva tillsammans med andra, exempelvis i trygghetsboenden, även om man inte har ett
vårdbehov. Lika självklart är det att äldre själva får välja vem som ska utföra vården.
Lokal värdighetsgaranti
En lokal värdighetsgaranti har nyligen införts i Helsingborg på initiativ av Kristdemokraterna,
först i regeringen, sedan i Helsingborgs stad. Denna ska fortsätta att utvecklas.
Äldre personer ska garanteras att få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Var och en ska
ses som en person med ett eget och unikt värde och kunna åldras i trygghet med bibehållet
oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Det finns ingen
åldersgräns som upphäver rätten att bestämma över sin vardag. Varje person har egna kunskaper
och erfarenheter. Det egna valet, självständighet, inflytande över de insatser som ges, ett värdigt
bemötande, ett tryggt boende och nära till läkarkontakter ska tillgodoses inom äldreomsorgen.
Garantin kan utvecklas med information om personalens kompetens, hantering av synpunkter
och klagomål, tid från ansökan om insats till beslut och genomförande samt möjligheter till
promenader och sociala aktiviteter.
Hembesök för alla över 80 år
I dag erbjuds inte alla ett förebyggande och hälsofrämjande hembesök när man fyllt 80 år.
Kristdemokraterna vill att detta ska finnas och att erbjudandet ska återkomma regelbundet till
dem som först avböjer. Individuella insatser ska utformas tidigt och de äldre får då känna en
trygghet i att hjälp finns att få den dag man behöver den. Vid hembesöket ska det även
informeras om träffpunkter och andra möjligheter till socialt liv för att motverka ensamhet och
isolering. Om äldre i Helsingborg behöver stöd och hjälp i hemmet för att klara sin dagliga
livsföring, kan de i dag ansöka om följande insatser; hemservice, omsorg, trygghetslarm och
korttidsvård.
Maten – upplevelse och kvalitet
Medicinska resultat och omvårdnadsfrågor har – och ska ha – en framträdande roll i
äldreomsorgens utveckling. Men det får inte bli det enda som diskuteras. Frågor om mat,
livskvalitet och välbefinnande i äldreomsorgen måste också lyftas fram ytterligare.
Undernäring är ett problem, särskilt bland de mest sjuka äldre. När det finns risk för undernäring,
så finns det också risk för sämre hälsa, fallskador och läkemedelsbiverkningar.
Maten och måltidssituationen behöver utvecklas inom äldreomsorgen. Under nästa mandatperiod
vill vi att mat och måltider ska vara ett prioriterat område för insatserna inom äldreomsorgen.
Det finns brister, men också goda förutsättningar att förbättra situationen. I dag får äldre
personer i Helsingborg mat hemlevererad från cateringfirmor. De betalar, som alla andra, för sin
egen mat, och därmed kan också andra leverantörer och utförare självklart komma ifråga. Det
finns redan exempel på kommuner som kommit överens med lokala restauranger om att leverera
maten till äldre personer. Men det är även situationen kring själva måltiden vi måste inrikta oss
på. Många upplever det tråkigt att äta ensam. Möjligheten bör prövas att introducera matlag hos
våra äldre som fortfarande bor i eget boende, gärna i samverkan med t ex fastighetsägaren.
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Ett särskilt fokus behövs på den hemlagade maten. Det är något som är självklart för de flesta
människor men sällsynt i de äldres egna hem och på de särskilda boendena. Egna kök på våra
äldreboenden, som på Åbrädden, skulle kunna ge fler av våra äldre en tydlig förbättring av
matkvaliteten.
Hemsjukvården är en viktig del i hemvården för äldre i Helsingborg. Det innebär att de äldre kan
få hjälp med vissa sjukvårdsinsatser, t.ex. medicinering, omläggning, behandling, rehabilitering
och habilitering. Beroende på vilken hjälp som krävs får de äldre besök av en sjuksköterska,
undersköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Vården av våra äldre ska innebära en
förtroendefull samverkan mellan Region Skåne och Helsingborgs stad. Huvudmännens
förstärkningar måste gå i takt och stödja varandra.
Omsorg på eget språk
En allt större andel helsingborgare har utländsk bakgrund. Personal med flerspråkighet är en
viktig resurs för att klara äldreomsorgen till för personer med utländsk härkomst. Det finns också
behov av äldreomsorg vars personal kan använda teckenspråk eller blindskrift. Döva och hörseloch/eller synskadade har samma rätt till en god äldreomsorg.
Mer stöd till anhöriga
Merparten av insatserna inom vård och omsorg utförs av anhöriga. Men oftast läggs
omsorgsansvaret för våra äldre på de anhöriga utan att det ges tillräckligt med stöd och resurser.
Stödet till, och betydelsen av, de anhörigas insatser måste uppvärderas. En utbyggnad av
korttidsboende likt Villa Louise ger anhöriga som vårdar närstående i ordinärt boende större
möjligheter att med jämna mellanrum få avlastning för att orka med sin uppgift.
Ta vara på frivilligheten i den ideella sektorn
Den ideella sektorn blir allt viktigare som komplement till den offentliga servicen och där finns
ett stort engagemang och en stor kunskap som samhället bättre måste ta tillvara. Den kraft som
finns i frivilligheten och den ideella sektorn är viktig. Det är dessa frivilligarbetare som många
gånger sätter guldkant på vardagen för många i äldreomsorgen. Frivilligcentralen är ett bra
exempel på en verksamhet dit människor kan vända sig för att hjälpa till. Vi måste utveckla denna
så att även föreningars engagemang och kraft kan stimuleras och tas tillvara. Det civila samhället
(familj, släkt, ideella föreningar, studieförbund, kyrkor med mera) är den viktigaste kraften för att
minska ensamhet och skapa gemenskap, sammanhang och närhet. Den politiska uppgiften är att
stärka förutsättningarna för det civila samhället.
Rätt att själv bestämma
Respekten för äldre människors integritet och självbestämmande kräver att valfrihet präglar
utformningen av det stöd som ges. Valfrihet innebär inte bara möjlighet att välja utförare, utan
bör också ge möjlighet att välja utifrån intressen och personliga preferenser. Att kunna välja
innebär också möjlighet att välja bort – på så vis sker en maktförskjutning från staden till den
enskilde.
Konkurrens leder till att varje utförare gör sitt yttersta för att sköta sina uppdrag enligt den
enskildes behov och önskemål, en utveckling vi kristdemokrater tycker är viktig. Hjälp i hemmet,
eller hemtjänst, är en offentligt finansierad välfärdstjänst som väl lämpar sig för kundval. Även
äldreboenden kan drivas av andra än staden och ge möjlighet för den enskilde att välja. Stadens
uppgift, förutom finansieringen, är att bedöma omfattningen av stödet enligt socialtjänstlagen.
Kundvalet gör det möjligt för den enskilde att själv välja vem som ska utföra hemtjänstinsatsen.
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Staden har också en självklar uppgift och ett ansvar för kvalitetskrav med utvärdering och
uppföljning.
Trygghetsboende
Trygghetsboende är en boendeform för äldre som vill bo i gemenskap med andra. Vi vill utöka
antalet trygghetsboenden i Helsingborg och möjliggöra att dessa upplåts med olika boendeformer
så som hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.
Kristdemokraterna i Helsingborg vill att:












valfrihetssystemet vidareutvecklas inom vård och omsorg
hyresgäster på äldreboende ska ha rätt att själva få bestämma över sitt dagliga liv
de förebyggande hembesöken utvecklas
fler platser inom korttidsboende ska ordnas
omvårdnad på eget språk ska erbjuds i möjligaste mån
frivilligcentraler utvecklas så att föreningarnas engagemang och kraft stimuleras
de äldre skall garanteras kulturella upplevelser på äldreboendena
profilerade äldreboenden utvecklas med t ex musik, hantverk, litteratur, språk mm
socialt inriktade ungdomsjobb införs i omsorgen, där gymnasieungdomar kan arbeta
under helger för att höja livskvalitén för de äldre
staden satsar på fler lokala kök på våra äldreboenden, som på Åbrädden
en god samverkan vidareutvecklas med Region Skåne för de mest sjuka
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6. Ett socialt ansvar för alla
Den sociala omsorgen ska anknyta till stadens vision om den gemensamma staden och en hållbar
utveckling. Servicen ska utgå från människans behov av små och naturliga gemenskaper där
familjen är den viktigaste. Socialpolitiken ska stödja när det brister och stimulera de positiva
krafterna i dessa gemenskaper. Solidaritetstanken motiverar oss att ta gemensamt ansvar för alla
människor, i synnerhet de utsatta.
Delaktighet och tillgänglighet
I Helsingborgs stad skall barn och ungas rättigheter tillgodoses oavsett uppväxtvillkor eller
individuella förutsättningar i enlighet med FN:s barnkonvention. Socialtjänsten i Helsingborg
skall präglas av delaktighet och tillgänglighet. Det omfattande arbetet med ökad delaktighet, inte
minst för barn och ungdomar, skall fortsätta att utvecklas. Kristdemokraternas ambition är att
socialtjänsten ständigt ska bli bättre på att lyssna på sina klienter. Genom en större tillgänglighet,
både med generösa öppettider och tekniska lösningar, kan socialtjänsten snabbare och effektivare
hjälpa fler, tidigare. Redan nu pågår försök, som behöver utvecklas och förstärkas framöver, med
snabbare dokumentation tillsammans med klienterna.
Ett starkt socialt nätverk
Familjecentralerna i Helsingborg, som tillkommit genom Kristdemokraternas initiativ, har stor
betydelse i sitt stöd till föräldrar. Vi vill fortsätta satsa på familjecentraler och öka antalet.
Kvinnojouren är en stor tillgång för utsatta kvinnor och ska tillförsäkras nödvändiga resurser för
sin verksamhet.
Socialpolitiska insatser måste präglas av respekt för den personliga integriteten och ge
förutsättningar för inflytande och delaktighet från den enskilde, för såväl vuxna som barn.
Verksamheten ska präglas av ett tvärsektoriellt arbete och ske i nära samverkan med Region
Skåne.
Offentlig, ideell och privat verksamhet ska komplettera varandra. Målet för socialpolitiken är att
stödja gemenskaperna och de enskilda människorna till egen försörjning och god omvårdnad.
När detta brister har kommunen det yttersta ansvaret att gå in med ekonomiskt försörjningsstöd.
Viktigt är att det stödet ska vara en temporär lösning. Inriktningen måste vara att gå från bidrag
till arbete och att stödja eget ansvarstagande. Socialpolitiken ska levandegöra att varje människa
har samma värde.
Minskat alkohol- och drogmissbruk
All statistik talar om att ju senare en alkoholdebut sker desto mindre är risken för framtida
alkoholproblem. För att kunna dämpa utvecklingen av drogmissbruk bland medborgarna är det
förebyggande arbetet och uppsökande insatserna av särskilt stor betydelse. Med oro kan vi
konstatera att drogproblematiken tenderar att söka sig allt längre ner i åldrarna. Tillgången till
billigare och lättillgänglig alkohol är en av orsakerna till det, inte minst i Helsingborg. När
hemmiljön för barn och ungdomar sviktar krävs snabba och individuellt anpassade insatser. Vi
vill bygga ut gruppverksamheten där barn till missbrukare får hjälp och stöd i form av samtal med
vuxna. Kommunen har ansvar för att missbrukaren får den vård han/hon behöver. De ideella
organisationerna som arbetar med vård och rehabilitering av missbrukare kompletterar på ett
värdefullt sätt det offentligas insatser.
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Samverkan och forskning
Kristdemokraterna ser behovet av en fortsatt utvecklad bred samverkan mellan olika
förvaltningar för att ta vara på kompetens för att tidigt kunna sätta in de sociala insatser som
behövs. Den nyinrättade forsknings- och utvecklingsenheten för ett socialt hållbart Helsingborg
har en viktig uppgift att knyta forskning till arbetet, inte minst med Campus Helsingborg.
Bekämpa bostadslösheten i Helsingborg
Kristdemokraterna har varit drivande i arbetet med att ta fram en stadsövergripande strategi för
att bekämpa bostadslösheten och utestängningen ifrån bostadsmarknaden. Detta arbete måste
fortsätta utifrån de handlingsplaner som finns. I början av nästa mandatperiod kommer Kronan
att vara inflyttningsbart. Kristdemokraterna vill 2016 pröva möjligheten att driva detta i alternativ
regi. Försöket med en lokal hemlöshetssamordnare bör permanentas och utvidgas framöver.
Problemen måste lösas, kort- och långsiktigt, och bygga på vetenskapliga metoder.
Helsingborgs stad behöver uppdatera och anta ett nytt bostadssocialt program som tar sin
utgångspunkt i en modern bostadspolitik och stadens strategi mot bostadslöshet.
Kristdemokraterna anser att försörjningsstöd ska räknas som stadigvarande inkomst som grund
för eget hyreskontrakt.
Flyktingmottagande i Helsingborg
Generellt bör Helsingborg ha en generös inställning till att ta emot flyktingar ifrån världens
oroshärdar. Därför vill Kristdemokraterna att staden på sikt tecknar avtal med Migrationsverket
kring vuxna och succesivt utöka åtagandet kring ensamkommande flyktingbarn.
Kristdemokraterna i Helsingborg vill att:













barnens bästa alltid ska vara utgångspunkten för beslut som rör barn
delaktighet och tillgänglighet skall förbättras och prioriteras i socialtjänstens framtida
arbete
Helsingborg även fortsatt ska vara ett föredöme i arbetet att bekämpa bostadslöshet och
utestängning ifrån bostadsmarknaden
förebyggande alkohol- och droginformation i skolorna prioriteras
insatser prioriteras för att motverka drogliberala tendenser och tillgången till narkotika
inslaget av ideella organisationer i missbrukarvården ska öka
kvinnojouren tillförsäkras nödvändiga resurser för sin verksamhet
försörjningsstöd ska räknas som stadigvarande inkomst som grund för hyreskontrakt
gruppverksamheten byggs ut där barn till missbrukare får hjälp och stöd i form av samtal
med varandra och vuxna
en bred samverkan inom staden och med Campus Helsingborg vidareutvecklas inom
forskning kring social hållbarhet
ett nytt avtal med Migrationsverket tecknas för att ta emot fler asylsökande
Helsingborg tar emot fler ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar

13

7. Sveriges bästa miljökommun
Helsingborg ska vara Sveriges bästa miljökommun med en tydlig vision om hållbar utveckling
2009 fick Helsingborg utmärkelsen Sveriges bästa miljökommun i en omfattande
kommungranskning. Sedan dess har vi legat i toppskiktet bland miljökommuner, vilket visar att
Helsingborgs strukturerade miljöarbete ger resultat. Kristdemokraterna vill fortsätta utveckla
Helsingborg, så att vi även i framtiden är en ledande förebild på miljö- och klimatområdet.
Kristdemokraternas utgångspunkt för det långsiktiga arbetet att värna den värdefulla, men många
gånger sårbara, miljön är förvaltarskapstanken. Omsorgen och ansvaret för kommande
generationer är både personligt och gemensamt. Strävan att förbruka mindre ändliga resurser och
energi och ett personligt ansvar för kretslopp och avfallshantering är en nödvändighet för
långsiktig överlevnad för mänskligheten.
Miljöarbetet
Stadens ambition, att ligga i framkant på miljöområdet, ska vidmakthållas. Vår ledande ställning
inom strategiska miljönätverk som t ex Sveriges ekokommuner och Klimatkommunerna ska
upprätthållas och utvecklas. Helsingborg ska vara ett föredöme för andra kommuner och i hög
grad samverka brett för att nå våra mål. Vår tids kanske största globala utmaning gäller
klimathotet och bristen på biologisk mångfald, vars sannolika konsekvenser i allra högsta grad
påverkar vår stad. För att kunna förebygga kommande problem krävs stor medvetenhet och
kunskap. Vi måste därför säkra kompetensförsörjning på miljöområdet och fortsatt upprätthålla
en hög grad av tvärsektoriell samverkan. Det miljöpedagogiska arbetet, på Miljöverkstan, som
redan idag ligger i världsklass, ska fortsätta utvecklas.
Hållbar stadsutveckling
I Helsingborg ska stadsbyggandet präglas av stor medvetenhet på klimat- och miljöområdet. Vid
planering av nya områden för bostäder och verksamhet ska såväl gång- och cykelvägar som
kollektivtrafik ha hög prioritet liksom en ren, effektiv och resurssnål energianvändning.
Kristdemokraterna vill se fler bilfria ytor i city för att stärka attraktiviteten, ge mer plats för
mötesplatser och minska miljöbelastningen. Lekytor för barn i centrum är ett viktigt
utvecklingsområde för att locka fler barnfamiljer att handla och tillbringa tid i staden. Vi vet
genom forskningen att besökare i city som tar sig dit på andra sätt än med bil tillbringar mer tid,
handlar mer och utnyttjar stadens faciliteter. Minskat bilresande i centrum kommer därmed bidra
till minskat buller, minskade luftföroreningar, fler öppna ytor och en attraktivare stad.
Försiktighet ska råda vid all markanvändning, men även sociala aspekter som tillgänglighet och
barnperspektiv ska vara i fokus så att en långsiktigt hållbar utveckling genomsyrar
stadsbyggandet. Tystnaden blir allt mer en bristvara i våra städer. I den kommunala planeringen
måste bullerproblematiken beaktas så att staden tillförsäkras "tysta zoner" och att det planeras
för tysta sidor i bostäder. Balanseringsprincipen ska säkra att träd och grönområden som tas bort
vid exploatering skall återplanteras och ersättas på annan lämplig plats. Vi vill även värna om och
planera för fler öppna vattendrag och dammar i stadsmiljön.
Ett hållbart transportsystem
Klimatfrågans största problemområde är transporterna. Mycket av utsläppsökningarna av
växthusgaser beror, förutom jordbruk och djurhållning, på utsläpp från flyg, lastbilar och
personbilar. Vi vill att samhällsplaneringen ska inriktas på att skapa ett resurssnålt och
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miljövänligt samhälle med säkra gång- och cykelbanor och en utbyggd och effektiv kollektivtrafik.
Staden ska planera för att god kollektivtrafik finns tillgänglig redan när nya bostads- och
verksamhetsområden tas i bruk. Vår biogasproduktion måste också säkras för att upprätthålla
målet om fossilfri busstrafik. Kollektivtrafiken ska ha hög prioritet tillsammans med gång- och
cykeltrafik i stadens centrala delar. Helsingborg skall vara drivande i den spårvägsvision vi delar
med Region Skåne, Lund och Malmö. Superbussar med hög kapacitet är en nödvändig satsning i
väntan på spårvägstrafik.
Åtgärder som t ex att minska onödig trafik, stimulera Eco Driving och fortsatt omställning till
miljöanpassade drivmedel är några viktiga exempel. Staden ska planera för bilfria stråk även för
att minska bullret och öka attraktiviteten i centrum. Konsekvenserna av trängselavgifter för
biltrafik i centrum bör utredas, liksom andra åtgärder för att minska bilarnas miljöpåverkan. Vi
vill påverka kommunmedborgarnas resvanor genom uppmuntrande kampanjer för att välja
kollektiva färdmedel samt gång och cykel. Detta är också en viktig folkhälsofråga.
Ett effektivt och förnybart energisystem
Vi vill att stadens energistrategi, med visioner och mål för ett energineutralt Helsingborg, får en
tydlig koppling till åtgärder och budgetmedel. Utfasningen av fossila bränslen ska intensifieras
och ersättas med förnyelsebar energi. Planering och byggande ska bidra till en effektiv och hållbar
energianvändning. Politiken ska säkra resurser till effektiviseringar och investeringar på
energiområdet. All avfallshantering, där det yttersta målet är att minimera avfallet, ska vara
kretsloppsanpassad och stadens ställning som ledande inom biogas ska stärkas. De kommunala
bolagens ansvar för miljö-, energi-, och klimatarbetet ska vara tydligt och bidra till stadens mål.
Kvalitetssäkra livsmedel
Vi vill att det ska vara enkelt att läsa varifrån maten kommer och vad den innehåller. Att ha
tillgång till ekologiskt odlad mat och miljömässigt bra och närproducerade livsmedel är något som
vi vill att den offentliga sektorn ska ta ett särskilt ansvar för. Andelen ekologiska livsmedel ökar
stadigt och den utvecklingen ska fortsätta. Stadens tillsyn över livsmedel skall garanteras
nödvändiga resurser.
Rent och friskt vatten, ren och giftfri mark
Globalt sett är färskvatten en bristvara. Rent dricksvatten förutsätter bra råvatten, beredning och
ledningsnät. Därför måste läckage från till exempel jordbruket minimeras, tydliga
skyddsföreskrifter, skyddsområden för dricksvattentäkter och reservvattentäkter finnas. När
gammal industrimark används för exploatering är det viktigt att marken saneras så att den
uppfyller kriterierna för känslig markanvändning. Vi vill att kommunen ska ha en tydlig plan för
och vetskap om var saneringsåtgärder ska sättas in. Ambitionen att bygga ut VA-nätet och
minska andelen enskilda avlopp ska vara hög. Tillsynen över miljö- och hälsoskydd ska garanteras
nödvändiga resurser.
Skydd av biologisk mångfald
Mångfalden är en förutsättning för ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga. Ett bevarande
av den biologiska mångfalden kräver både reservatsskydd i olika former och stor naturhänsyn i
skogs- och jordbrukslandskapet. Vid exploatering av mark ska ambitionsnivån höjas för att
bevara den mest värdefulla jordbruksmarken. Stadens arbete med nya våtmarker ska stärkas för
att minska kvävebelastningen i vattendrag och hav. Biotopskyddet ska värnas, liksom kustvatten
och vattendrag. Det omfattande kustvattenkontrollprogrammet skall garanteras nödvändiga
resurser och en god samverkan med forskning och utveckling ska prägla det marinbiologiska
arbetet. Möjligheten till fler marina naturreservat inom kommunen bör utredas.
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Minskad miljöpåverkan i förskola och skola
Kristdemokraterna vill att barnperspektivet är utgångspunkt så att särskild miljöhänsyn tas där
barn vistas. Det gäller exempelvis såväl kemikalier i byggnader och leksaker som en hälsoriktig
och icke miljöpåverkande kost.
Kristdemokraterna i Helsingborg vill att:
















stadens klimat- och energistrategiska arbete upprätthålls och tillförsäkras goda resurser
klimatmål och sårbarhetsanalyser är vägledande för samhällsplaneringen
såväl etiska som miljömässiga aspekter lyfts fram i all kommunal upphandling,
tillsammans med de ekonomiska
fossil energi fortsätter att fasas ut och ersätts med förnyelsebar energi
gång-, cykel- och kollektivtrafik främjas i stadsplaneringen
staden planerar för att på sikt skapa ett bilfritt stråk över Stortorget och Hamntorget
fler lekplatser och familjevänliga ytor anläggs i stadens centrala delar
stadens omställning mot tjänstebilar med förnyelsebara bränslen påskyndas
kriterierna för miljöbilsparkering skärps för en fossilfri utveckling
byggande av lågenergihus ska vara standard
staden höjer ambitionsnivån för att bevara värdefull jordbruksmark vid exploatering
H+ som ny hållbar stadsdel ska bli en unik förebild beträffande miljö- och
energiprestanda
staden fortsätter att restaurera och bygga nya våtmarker för att minska kväveläckagen
kommunen utreder möjligheterna till fler naturreservat, både marina och på land
stärka arbetet för en ren stad och intensifiera arbetet mot nedskräpning och klotter
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8. En attraktiv fritidsstad
Ett rikt och varierat fritidsutbud har stor betydelse för att skapa attraktivitet för en kommun.
Helsingborgs breda föreningsliv och samverkan mellan staden och den sociala ekonomin,
föreningar och organisationer skapar förutsättningar för att invånarna ska erbjudas ett rikt
fritidsliv. Det civila samhället är en förutsättning och vi vill ge ännu mer makt till frivilliga krafter
att utveckla bland annat kultur- och fritidsutbudet.
Helsingborgs fritidspolitik ska kännetecknas av tillgänglighet för alla. Oavsett ålder, kön, etniskt
ursprung eller funktionsnedsättning ska invånarna ha möjlighet att ta del av och utöva
meningsfulla aktiviteter på sin fritid. Genom Kristdemokraternas initiativ i regeringen finns nu
statliga medel att söka för att ge möjligheter till fritidsaktiviteter för de ekonomiskt mest utsatta
barnfamiljerna. Detta är en del av vårt arbete för social hållbarhet. Alla åldrar har behov av att
möta andra människor. Särskilt viktigt är detta för barn och unga. En mångfald av utbud på
fritiden i form av fritidsgårdar, idrottsanläggningar och andra mötesplatser skapar sådana möten
som är väsentliga för att skapa delaktighet och gemenskap i samhället. Kristdemokraterna menar
att barn och unga ska ha en särställning i verksamheten.
Det finns människor som upplever ett utanförskap i samhället. Det rika fritidslivet har en stor
förebyggande betydelse och det är därför angeläget att engagera barn och unga i olika
verksamheter. Vi vill se ett samhälle som präglas av mångfald och anser att också gemensamma
mötesplatser har stor betydelse för integration. Även generationsgemensamma aktiviteter ska
uppmuntras.
Delaktighet och samverkan
Det är mycket angeläget att skapa goda vanor i tidig ålder. Stadens fritidsutbud ska medverka till
att främja en god hälsa och social utveckling. Genom delaktighet ges också möjligheter till
inflytande och därmed stärks demokratin. Ett gott fritidsliv skapas genom en god
samhällsplanering. De fysiska miljöerna, kollektivtrafiken, bidragssystemen, tillgången på arenor
och mötesplatser, planeras bäst om de sker i en bred samverkan med civilsamhället.
Fritidspolitiken behöver därför genomsyra alla verksamhetsplaner i kommunen.
Folkrörelser bygger Helsingborg
Staden har ansvar för skolan och kan därmed aktivt stötta föreningslivet genom att tillhandahålla
lokaler och anläggningar. Vi ser gärna att idrottsanläggningar och arenor drivs i föreningars regi
men med kommunalt stöd. Kristdemokraterna anser att möjligheten till spontanidrott ska beaktas
i all samhällsplanering där näridrottsplatserna är en viktig del. Närheten till ytor där olika former
av idrott kan utövas är viktig, samtidigt som det också måste finnas större arenor som håller
aktuell standard för utövande på serie- och elitnivå.
Allas rätt
Alla ska, oberoende av fysiska förutsättningar, kunna idrotta på sina egna villkor. Barn med
funktionsnedsättning ska på samma sätt som andra barn erbjudas tillfälle att delta. Staden har
också ansvar för att så långt som möjligt göra alla idrottsanläggningar tillgängliga för alla, även
oavsett kön och ålder. Det behövs fortsatta insatser för att öka flickors tillgång till arenor. Likaså
måste unga människor få tillgång till arenor på tider som är lämpliga för dem.
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Kristdemokraterna i Helsingborg vill att:









fritidsaktiviteter för ungdomar ska vara drog- och alkoholfria
alla idrottsanläggningar skall vara tydligt dopningsfria
personer med funktionsnedsättning ges fler möjligheter till idrott och annat fritidsutbud
det vid planering av nya bostadsområden skapas ytor för spontanidrott
hänsyn tas till de äldres behov vid planering av rekreations- och motionsanläggningar
det civila samhället, som ideella föreningar och organisationer, ska ha stort inflytande över
fritidsverksamheten
kommunala anläggningar är tillgängliga för föreningslivet och ser gärna att föreningar
driver anläggningarna där så är möjligt
flexibla aktivitetsanpassade bidrag för att stödja föreningslivet ska finnas
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9. Helsingborg, staden där kulturen får ta plats
Genom kulturen får vi alla rötter till vår historia, mening i nuet, visioner för framtiden och
möjlighet att ingå i ett sammanhang. Kulturen hjälper människor att öka sin livskvalitet.
Helsingborg har ett unikt och speciellt kulturutbud som vi alla ska vara stolta över.
Kulturnämnden ska tillsammans med Stadsteatern, Symfoniorkestern och övriga kulturscener
vara aktiva och ge helsingborgarna och besökare kvalitativa kulturella upplevelser som ger
regional och nationell uppmärksamhet.
Kristdemokraterna vill stärka yttrandefriheten genom att Helsingborg ansöker om medlemskap i
ICORN. Syftet är att ge en fristad under en tid för en författare som förföljs i sitt hemland.
Kulturpolitisk strategi för Helsingborg
Om Helsingborg ska fortsätta utvecklas till Sveriges bästa kulturstad måste ett tydligt och
visionärt kulturpolitiskt program tas fram och beslutas i kommunfullmäktige. Detta program ska
ange inriktningen för Helsingborgs kulturutbud på 10-20 års sikt och kopplas ihop med Vision
2035.
Offentlig konst
Helsingborg behöver utveckla arbetet med konsten i det offentliga rummet. Därför behövs det
ett genomtänkt och strukturerat arbete som sätter bilden av Helsingborg som staden där det
händer något. Under nästa mandatperiod vill vi satsa på modern, intressant och ibland
provocerande samtidskonst i det offentliga rummet, som också låter tala om sig och stärker
Helsingborgs dragningskraft.
Biblioteken i Helsingborg
Biblioteken behöver utvecklas till moderna informationscentra och mötesplatser, också för att
kunna erbjuda service till dem som själva inte kan ta sig till biblioteket. Genom samlokalisering av
olika verksamheter kan samordningsvinster göras. Sådana åtgärder kan också möjliggöra ett
utökat öppethållande. Vi vill pröva möjligheten att etablera ett bibliotek på något nytt ställe där
många människor vistas, exempelvis på Väla.
Kultur i vården
Kulturen har sin givna plats inom många verksamhetsområden inom Helsingborgs stad vilket
förutsätter ett tvärsektoriellt arbetssätt. Kulturen har både en hälsofrämjande och terapeutisk roll.
Inom Helsingborgs stads äldreomsorg är det viktigt att ha med kulturen som en del i
omvårdnaden. Bland annat har musiken visat sig vara en bra terapiform inom demensvården.
Därför finns anledning för Helsingborgs stad att utöka satsningen på kultur i vården.
Kulturkortet
Under förra mandatperioden fick Kristdemokraterna igenom förslaget om ett gemensamt
kulturkort för stadens institutioner. Nu är det dags att uppgradera detta och ta nästa steg och få
med fler verksamheter.
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Kristdemokraterna i Helsingborg vill att:









en långsiktig kulturpolitisk strategi tas fram för Helsingborg
det satsas på modern samtidskonst i det offentliga rummet
alla skolelever i årskurs 3 erbjuds en lokalhistorisk upplevelse
Helsingborg ansöker om medlemskap i ICORN och blir en fristad för förföljda författare
möjligheten prövas att öppna ett bibliotek på Väla
kulturen i vården utvecklas och ges större resurser
kulturkortet utvecklas och breddar sina erbjudanden för fler verksamheter
ett större tak över Grytan i Slottshagen byggs
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 10. Funktionsnedsättning och tillgänglighet
Alla människor ska ha lika förutsättningar att förverkliga sin potential. Funktionsnedsättning blir
ett hinder för den enskilde först om samhället inte förmår att kompensera bristerna. Personer
med funktionsnedsättning riskerar att hindras från att delta i samhällslivet på lika villkor som
andra. Graden av funktionsnedsättning är inte statisk, utan snarare ett resultat av samhällets
förmåga eller oförmåga att möta personer med funktionsnedsättning, som riskerar att i olika
sammanhang bli negativt särbehandlade.
Insatserna måste anpassas så att de motsvarar olika människors olika förutsättningar och behov.
Bemötande, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla oavsett personliga
förutsättningar.
Ökad tillgänglighet
Det måste vara självklart att ta hänsyn till funktionsnedsattas behov av god
tillgänglighet vid utformningen av offentliga inrättningar, anläggningar och informationssystem.
Ökad tillgänglighet är ett viktigt sätt att minska effekten av funktionsnedsättningen. Detta gäller
även kultur- och fritidsaktiviteter. Enligt ett riksdagsbeslut skulle offentliga platser varit
handikappanpassade 2010. Vi har fortfarande en bit kvar. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt
barn med funktionsnedsättning eftersom de sällan kan hävda sina rättigheter med samma kraft
som de vuxna. FN:s barnkonvention stadgar att barnets bästa ska komma i främsta rummet.
Arbetet för funktionsnedsatta får inte begränsas till åtgärder som förhindrar negativ
särbehandling. Insatser som är kompensatoriska och som minskar betydelsen av
funktionsnedsättningen är också nödvändiga. En viktig ledstjärna i detta avseende är FN:s
standardregler (agenda 22) för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet
och jämlikhet, liksom konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta. Dessa är
utomordentligt viktiga redskap för staden vid planering och genomförande av all verksamhet.
LSS är en betydelsefull reform som på ett avgörande sätt har förbättrat levnadsvillkoren för dem
som omfattas av lagen. Det handlar om rättigheter och det är angeläget att hålla fast vid att
hanteringen av lagarna ska vara rättssäker. Det ska vara en självklarhet att hänsyn tas till
funktionsnedsattas behov av god tillgänglighet vid utformningen av offentliga inrättningar,
anläggningar och informationssystem.
Synliggör dolda hinder
Många funktionshinder, exempelvis allergier, astma och hörselnedsättningar, är inte lika synliga.
Detta ska inte påverka utformningen av samhällets stöd, som alldeles oavsett
funktionsnedsättningens karaktär ska vara anpassat och effektivt. Hit hör även personer med
psykisk ohälsa. Särskilt viktigt är att arbeta mot de fördomar och skamkänslor som i allt för stor
utsträckning präglar attityderna till psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar.
Många personer med funktionsnedsättning erbjuds endast daglig verksamhet som sysselsättning.
En tillgänglig arbetsmarknad är viktig och även personer med funktionsnedsättning måste ges
möjlighet att prövas mot den ordinarie arbetsmarknaden.

21

Boende utan dröjsmål
Personer som beviljats insatser för boende enligt LSS och SOL ska få sin bostad utan långa
väntetider. Staden måste ha beredskap för att kunna bygga ut boende i den omfattning som
behövs och då behov uppstår. Det handlar om stöd till personer med bland annat nedsatt hörsel,
syn och rörlighet. Det ställer därför ökade krav på samhället och vi måste vara medvetna om att
detta kräver smarta lösningar och ökade offentliga resurser.
Vi vet att bostaden kan upplevas som ett fängelse då den boende inte kan ta sig ut själv på grund
av fysiska hinder i form av trappor eller för smala dörrar. Helsingborgshem ska ligga i framkant
och anpassa såväl befintliga som nybyggda bostäder så att de är beboeliga för alla.
Stöd till anhöriga
Det offentligas hjälp till anhöriga ska vara flexibel. Den ska utgå från den enskildes önskemål och
integritet samt vara utformad så att insatserna är stödjande och kompletterande istället för
styrande och ersättande. Det ska med andra ord inte uppfattas som ett krav på anhöriga att vårda
en närstående, men om sådana önskemål finns, ska det offentliga tillmötesgå anhöriga i så stor
utsträckning som möjligt.
Staden som samverkanspartner
Helsingborgs stad ska föregå med gott exempel men även ta del av andra aktörers goda
erfarenheter och kunskaper i frågor som rör personer med funktionsnedsättning, tillgänglighet
och diskriminering. Genom samverkan med andra myndigheter och institutioner kan man
motverka att situationer uppstår där individen hamnar mellan de olika myndigheternas regelverk
och praxis. Även samarbete med de i det civila samhället som arbetar för personer med
funktionsnedsättning bidrar till att förbättra stadens kunskaper, medvetande och bemötande och
kan leda till ett ömsesidigt utbyte av tjänster och erfarenheter.
Nytt handikappbad på Råå
Kristdemokraterna vill utöka servicen till personer med funktionsnedsättning genom att förbättra
och anpassa badmöjligheterna på Råå.

Kristdemokraterna i Helsingborg vill att:








staden ska aktualisera handlingsplanen för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet
Helsingborg ska gå före med gott exempel genom matchning av lediga tjänster och
anställa fler personer med funktionsnedsättning
stadens anställda ska ges utbildning för att bättre bemöta personer med synlig eller dold
funktionsnedsättning
Helsingborgshem ska ligga i framkant ifråga om bostadsanpassning och
tillgänglighet i befintliga och nybyggda bostäder
staden är en aktiv part, i samverkansprojekt som Finsam, med Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Region Skåne i frågor som rör personer med
funktionsnedsättning och deras möjligheter till delaktighet och arbete
staden i sin bostadsförsörjningsplan ska ha en tydlig ambition att säkerställa försörjningen
av fullvärdiga bostäder för personer med funktionsnedsättning samt vara öppen för olika
alternativ i samverkan med brukare och anhöriga
praktik/lärlingsplatser liksom ordinarie arbete ska kunna prövas som alternativ till daglig
verksamhet för de som önskar och har möjlighe
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11. Integration och mångfald
Vi kristdemokrater vill definitivt göra upp med en vanlig föreställning att befolkningen består av
svenskar och invandrare. Invånarna representerar snarare en mångfald av kulturella, etniska och
religiösa grupper, vars kunskap och erfarenheter vi bättre måste ta tillvara. Att ytterligare utveckla
rutiner för samråd med etniska och religiösa gruppers representanter för att tillvarata deras
kunskaper och erfarenheter ser vi som en avgörande faktor. De är en del i samhällslivet och ska
därför få en synlig plats i samhällsutvecklingen.
Integration – mångfald istället för enfald
Den svenska migrationspolitiken utgår från ett helhetsperspektiv som omfattar flykting-,
invandrings-, och integrationspolitik. I helhetssynen ingår insatser för att stärka respekten för de
mänskliga rättigheterna. Detta utgör själva grundvalen för asylrätt, internationell samverkan och
insatser för att förebygga ofrivillig migration, men också för att underlätta rörlighet över
gränserna i ordnade former. Detta bejakar vi kristdemokrater.
Vår utgångspunkt är att ge människor förutsättningar att kunna ta ansvar för sina egna liv. En
kristdemokratisk politik för integration och mångfald handlar om att skapa förutsättningar för
integration, inte att detaljplanera eller ta kontroll över människors liv. Integrationspolitiken
omfattar bland annat frågor om invandrares introduktion och åtgärder för att främja lika
rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk bakgrund. Minoritetspolitiken ska
ge skydd för de nationella minoriteterna och stödja de historiska minoritetsspråken.
Språkkunskaper avgörande
I ett mångkulturellt samhälle blir kittet i form av det svenska språket ännu viktigare. Något av det
bästa staden kan ge till integrationsprocessen är gedigna kunskaper i det svenska språket. Särskild
uppmärksamhet måste riktas mot personer i behov av särskilda språkkunskaper för att klara av
ett speciellt yrke. Genom den här satsningen är vi övertygade om att vi vidtar en viktig åtgärd för
bättre måluppfyllelse i skolan i framtiden. Att kunna välja utförare ger bättre förutsättningar för
en god kvalitet i SFI-undervisningen.
Öppna upp segregerade bostadsområden
I Helsingborg bor människor med utländsk bakgrund alltför segregerade i några av våra
stadsdelar. Mångfald och integration har missgynnats av den ensidiga bostadsmarknaden, med
nästan enbart hyresrätter. Vi vill att man blandar boendeformerna i invandrartäta områden, så att
det finns både bostadsrätter och hyresrätter.
Svenska kontaktfamiljer
Det är inte lätt att lära sig svenska om man inte har någon att tala med. Det är viktigt att de nya
svenskarna och helsingborgarna känner sig välkomna i staden och så snabbt som möjligt lär
känna vårt språk och vår kultur - samtidigt som de delar med sig av sin bakgrund och kultur. En
prioriterad arbetsuppgift för Helsingborg ska därför vara kontaktskapande och erfarenhetsutbyte
mellan människor. Vi kristdemokrater vill här utveckla ett system med bland annat
kontaktfamiljer för de nyanlända invandrare och flyktingar som så önskar.
Nya invånare blir tillgång på framtidens arbetsmarknad
De invånare som har utländsk bakgrund kan bli vår viktigaste tillgång på den framtida
arbetsmarknaden, vilket bekräftas av ledande näringslivsföreträdare. Vi anser att det är absolut
nödvändigt att ta tillvara de nya svenskarna och nyanlända invandrare. Ett arbete ger inte bara
sysselsättning och ekonomisk trygghet, det ger också en känsla av att vara behövd och ger livet en
form av mening.

23

Fler med utländsk bakgrund i arbete inom Helsingborgs stad
Många av stadens invånare har idag utländsk bakgrund. Bland dessa är arbetslösheten fortfarande
väsentligt högre än för befolkningen i genomsnitt. Detta är en av de viktigaste anledningarna till
utanförskap i vårt samhälle. Kristdemokraterna vill att Helsingborg går i spetsen genom att
förvaltningar och bolag tar fram handlingsplaner för att öka den etniska mångfalden bland sina
anställda. Den självklara målsättningen måste vara att stadens personalsammansättning på ett
rimligt sätt ska återspegla den etniska mångfalden i kommunen.
Aldrig acceptera diskriminering
All form av etnisk diskriminering måste bekämpas med kraft. Inom alla kommunägda bolag och
förvaltningar bör det finnas en tydligt formulerad policy mot alla former av diskriminering. Inte
minst allvarlig är diskriminering som riskerar att få till följd att bostadssegregationen cementeras.
I detta sammanhang är det viktigt att Helsingborgshem går i spetsen för en rättvis och likvärdig
behandling av medborgarna – oavsett etniskt ursprung.
Kristdemokraterna i Helsingborg vill att:






Helsingborg utvecklar ett system med bland annat kontaktfamiljer för nyanlända
invandrare och flyktingar som så önskar
boendeformerna i invandrartäta områden blandas så att det finns både bostadsrätter och
hyresrätter
valfriheten i SFI-undervisningen ska värnas
så många som möjligt får en praktikplats för att lättare komma in i samhället och få in en
fot på arbetsmarknaden
föreningar som tydligt arbetar med att förbättra integrationen i samhället särskilt ska
uppmuntras och stödjas
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12. Internetpolitik för delaktighet och demokrati
Helsingborg ligger i framkant inom flera områden och de senaste åren har det internetstrategiska
arbetet förbättras avsevärt. Kristdemokraterna i Helsingborg betraktar internet som en del av den
samhälleliga infrastrukturen och vill därför att Helsingborg tar fram en internetstrategisk
utvecklingsplan som säkerställer alla medborgares tillgång till information, bildning och
interaktivitet.
Internets möjligheter att sprida information och kommunicera med medborgarna ger enorma
möjligheter att utveckla och fördjupa vår demokrati. Trots att Helsingborg idag är Sveriges
främsta e-kommun med flest antal e-tjänster kan staden bli mycket bättre på att utnyttja internets
kraft för att kommunicera mellan medborgare och offentliga institutioner. Detta arbete bör ske i
tydlig dialog med medborgarna och förutsättningslöst utforska de möjligheter som finns.
Kristdemokraterna har varit pådrivande i utvecklingen av öppna och fria wifi-zoner i stadens
centrum. Vi vill att detta arbete fortsätter med ett fortsatt ambitiöst program där fler områden
involveras framöver. Detta är strategiskt viktigt för besökare och turister, för företag och för
studenter. Det är också en demokratisk fråga, att även icke resursstarka invånare ska kunna surfa,
använda stadens e-tjänster mm på platser i staden där många vistas.
Kristdemokraterna i Helsingborg vill att:







det internetstrategiska arbetet fortsätter för ökad delaktighet och demokrati
Helsingborg blir en föregångare och verkar för att öppen källkod används inom stadens
samtliga verksamheter
staden fortsätter att ständigt utveckla fler och smarta e-tjänster
stadens alla handlingar som produceras digitalt och som inte är belagda med
sekretess ska bli tillgängliga via Internet
staden ska helt övergå till att skicka ut nämndshandlingar elektroniskt
Helsingborgs hela innerstad på sikt blir en öppen och kostnadsfri surfzon
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13. Helsingborg - bäst i Sverige för företagen
Ett bra näringslivsklimat med välmående företag som ger arbete och utkomst är av avgörande
betydelse för välfärdens finansiering och tillväxten i våra kommuner. De skattepengar som
genereras från det privata näringslivet är grundförutsättningen för den kommunala välfärden i
Helsingborg. Ett välutvecklat näringsliv ger goda möjligheter till en god kommunal service. Det
går inte att kräva allt mer resurser till välfärden om inte samtidigt näringslivet utvecklas och
genererar mer skatteintäkter. Därmed utgör näringslivsfrågorna en av grunderna till
välfärdssamhället.
Att arbeta för att förbättra attityden till företagande och entreprenörskap är en angelägen politisk
fråga. Det förutsätter också att staden går före och agerar gott exempel. Det kan exempelvis
handla om att skapa inblick i och förståelse för företagens situation och behov, men även att
skapa förståelse hos företagen för stadens verksamheter.
Kristdemokraterna ser det som väsentligt att kontakter mellan företag i staden och elever i skolan
utvecklas och främjas. Studiebesök, praktikplatser, lärlingsutbildningar mm är exempel på
nödvändiga utbyten av erfarenheter. Vi vill intensifiera matchningen av företagens behov av
anställda med den utbildning, exempelvis inom gymnasiets yrkesinriktade program, som bedrivs i
staden.
Kristdemokraterna i Helsingborg vill att:











det ska tas fram en policy samt riktlinjer för arbetet mot osund konkurrens
de offentliga upphandlingarna, LOU, ska förenklas genom mindre detaljstyrda
upphandlingar och förenklade förfrågningsunderlag
Helsingborg ska arbeta för att underlätta för företag genom effektiv ärendehantering, till
exempel bygglov, tillstånd mm
det ska ställas krav på kvalitet i upphandlingarna och det ska gå att följa upp vilken
kvalitet som levereras
staden ska satsa på entreprenörskap i grundskolan och gymnasieskolan
ett system för kvalitetsgranskning av såväl egen regi som entreprenadverksamhet ska
införas så att alla utförare får likvärdiga förutsättningar med samma kvalitetskrav
resurser ska avsättas för utbildningssatsningar inom den offentliga sektorn för att stödja
entreprenörskap, ett sk ”entreprenörskapslyft”
skolungdomar i gymnasiet ska erbjudas att bli ”Sommarlovsentreprenörer”
Helsingborgs målsättning ska vara att ständigt förbättra sin näringslivsranking och göra en
tydlig analys vad som skall förbättras
Helsingborg tydligt ska redovisa kvaliteten på sina tjänster till medborgarna på stadens
hemsida
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14. Vi tar ansvar för Helsingborgs skattepengar
En god ekonomi är grunden för utveckling av kommunal service. Det innebär en god hushållning
med de medel som anförtrotts de förtroendevalda att använda till gemensamt finansierad service.
Vår syn på hushållning grundar sig på förvaltarskapstanken, där de förtroendevaldas uppdrag är
att förvalta de medel som finns för att få ut mesta möjliga nytta av satsade medel. Förvaltarskap
är långsiktigt, det innehåller ett hållbarhetsperspektiv och ett ansvar mot kommande generationer.
Etik – grunden för god hushållning
De etiska frågorna måste ständigt uppmärksammas för att förebygga oegentligheter och för att
skapa förtroende hos medborgarna för politiker och tjänstemän. Det är kommunledningens
ansvar att initiera och föra en bred etikdiskussion och att dra slutsatser av diskussionen.
Våga ompröva för största möjliga nytta
All kommunal verksamhet måste ständigt prövas för att nå målet mesta möjliga service till lägsta
möjliga kostnad. Omprövningen blir i längden en garanti för att kommunen ska kunna erbjuda en
social grundtrygghet, en förskola och skola med kvalitet och en omsorg om äldre och
funktionshindrade som är värdig.
Genom att hushålla med de kommunala resurserna kan det skapas handlingsutrymme att göra
satsningar på angelägna och eftersatta områden. Det måste också i den kommunala budgeten
finnas ett överskott för angelägna investeringar. Ett positivt ekonomiskt resultat är alltså en
förutsättning för en god utveckling.
Ökad kvalitet genom servicegarantier för kommunala tjänster
Stor uppmärksamhet måste ägnas åt kvalitetsfrågor, uppföljning och utvärdering. Konkreta
garantier ska så långt som möjligt utfärdas för kommunala tjänster. Det ska finnas tydliga rutiner
för hantering av klagomål och kompensation när ärenden hanterats felaktigt eller tagit orimligt
lång tid.
Inga onödiga risker med borgen och lån
De långsiktiga konsekvenserna av stora investeringar ska noga beaktas och kalkyleras innan beslut
fattas. Kommunens skuldsättning måste hållas under noggrann uppsikt. Det är viktigt att
kommunen har en god soliditet.
Helhetsansvar
Det är mycket viktigt att kommunen ständigt ser över hur det sammanlagda skatte- och
avgiftstrycket påverkar hushållen. På så sätt kan politikerna anpassa invånarnas ekonomiska kraft
och fördela avgiftshöjningar på ett mer ansvarsfullt sätt.
Hållbara placeringar av tillgångar
Helsingborgs stad har ett stort ansvar för hur tillgångar och fonder placeras. En ogenomtänkt
placering kan leda till att verksamheter gynnas som motverkar de generella mål staden har. Därför
vill Kristdemokraterna se en etisk översyn av stadens placeringar så att de harmoniserar med
arbetet för en hållbar utveckling. Det handlar här inte bara om att undvika placeringar i bolag
inom branscher som vapentillverkning och pornografi. Helsingborgs stad ska inte placera i bolag
som i huvudsak ägnar sig åt utvinning eller spridning av fossila bränslen.
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Kristdemokraterna i Helsingborg vill att:





Staden ska ha god ekonomi, där skatten ska vara på en låg nivå, utan att kvaliteten i
välfärden utarmas.
Helsingborg alltid ska eftersträva en så effektiv organisation som möjligt så att
administrationen och byråkratin minskar.
all kommunal verksamhet ständigt prövas för att nå målet mesta möjliga service till lägsta
möjliga kostnad
en etisk översyn görs för att undvika placering av stadens tillgångar i bolag som
motverkar stadens hållbarhetsmål, till exempel företag med i huvudsak fossil verksamhet

15. Helsingborgs övriga utmaningar
Helsingborgs stads framtida organisation
Kristdemokraterna vill att stadens organisation skall vara tydlig, enkel att förstå och innehålla
facknämnder, med tydliga ansvarsområden. I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att den
demokratiska förankringen med medborgarna är omfattande. Kristdemokraterna vill därför
fortsätta att utveckla forum som till exempel Helsingborgspanelen där invånarna får komma till
tals i olika frågor. Vidare anser Kristdemokraterna att det inte finns ett egenvärde i att antalet
politiker minskar. Det är viktigt att många får möjlighet att axla ett kommunalt uppdrag och vara
delaktiga i den demokratiska processen. Antalet förtroendevalda speglar också kontaktytan mellan
helsingborgarna och staden.
Personalpolitik
Personalen är stadens viktigaste resurs. Ett gott samhälle behöver en väl fungerande offentlig
sektor, som i sin tur behöver en väl fungerande arbetsgivarpolitik – vilken i sin tur kräver att
Helsingborgs stads politiker känner till och tar ansvar för sin roll som arbetsgivare och ledare.
Jämställdhet och mångfald är självklara områden för ständig bevakning och utveckling.
Samarbete inom Familjen Helsingborg
Helsingborg skall vara ledande i arbetet i Skåne Nordväst. Samarbetet med de övriga tio
kommunerna i nordvästra Skåne ska stärkas och Helsingborg bör ta initiativ till fler
samarbetsområden inom familjen Helsingborg. På sikt bör Familjen Helsingborg överväga att
skapa en kommun för hela regionen, dock skall detta ske utifrån ett underifrånperspektiv och
utan att tappa den demokratiska förankringen.
Campus Helsingborgs utveckling
Det ligger i stadens intresse att Campus Helsingborg utvecklas och att fler studenter bereds plats.
Det är viktigt att Helsingborg aktivt arbetar för att Campus blir ett kreativt nav för utveckling i
H+-området.
Hela Helsingborg skall utvecklas
Det räcker inte att bara centrala Helsingborg växer och utvecklas. Kristdemokraterna vill att
utvecklingsplaner med åtgärder tas fram för stadens ytterområden.
Kristdemokraterna i Helsingborg vill att:
 staden arbetar för att Campus Helsingborg växer och utvecklas.
 tydliga utvecklingsplaner för ytterområdena i kommunen skall tas fram.
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