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DIN RÖST FÖR ATT GE KRAFT ÅT 
ALLA HELSINGBORGARE
Grunden i Centerpartiets politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på 
människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Vi vet 
att nytänkande, omställning och utveckling är vägen mot en hållbar framtid i hela 
Helsingborg. Vi står för jordnära liberala värderingar för att skapa ett bättre liv för varje 
helsingborgare.

En röst på Centerpartiet är en röst för att ge alla helsingborgare, oavsett vem du är, 
var du bor och vad du vill, en möjlighet att uppleva livskvalitet i hela kommunen. 
Centerpartiet är det gröna, fristående och liberala mittenalternativet i Helsingborg 
som går till val på ett öppet, grönt och lyssnande styre av Helsingborg.

Helsingborg ska vara en inkluderande stad, där alla känner sig välkomna, trygga och 
känner gemenskap. En stad där alla är en del av klimatomställningen. Helsingborg ska 
vara en stad som håller ihop, med både närhet till natur, rekreation och stadspuls.

Runt om i Helsingborg finns massor av företagare som skapar möjligheter oss som bor 
och verkar här. På landsbygden finns kraften som skapar liv utanför stadsgränsen och 
som producerar den närodlade och klimatsmarta maten. I våra byar, stationsorter och 
stadsdelar finns människor som varje dag bygger och bidrar till ett bättre Helsingborg. 
Bland Helsingborgarna finns kraften att klara den gröna klimatomställningen, att 
skapa fler jobb, bygga en god välfärd och en bättre livskvalitet.

Tillsammans gör vi alla Helsingborg. Därför behöver också ledarskapet i kommunen 
vara lyssnande och helsingborgarna måste ha möjlighet att utveckla vår gemensamma 
stad. Genom bland annat Öresundskraftsfrågan har våra invånare visat kraften och 
viljan att påverka stadens utveckling.

I detta valprogram presenterar vi en rad förslag för att kunna utveckla det gröna, 
välkomnande och öppna Helsingborg. Tillsammans kan vi klara våra gemensamma 
utmaningar. Att ställa om till ett grönare samhälle. Att integrera alla som valt att 
bosätta sig i vår kommun. Att skapa en skola där alla lyckas och mår bra. Att satsa på 
en vård och omsorg som håller hög kvalitet. Att bevara den värdefulla åkermarken. 
Att bygga en kommun som håller ihop, oavsett om man bor i Laröd, Vallåkra eller på 
Söder eller Drottninghög och en trygg stad för alla att vistas i. För Centerpartiet är det 
självklart att vi bara klarar utmaningarna tillsammans med Helsingborgarna. Genom 
att involvera invånarna och lyssna kan vi skapa ett starkare Helsingborg – även för 
framtiden.

Vi vill ge kraft åt hela Helsingborg – kraft till alla som bor, vistas och verkar i vår 
kommun. En röst på Centerpartiet i kommunvalet är en röst för en grön, social, 
liberal och inkluderande politik. Som vill se konstruktiva lösningar på de utmaningar 
som finns, och som vill ta vara på den kraft som finns runt om i Helsingborg – i ett 
Helsingborg där alla behövs.



VI VILL GE KRAFT TILL

FRAMTIDENS
VÄLFÄRD



Helsingborgarna ska kunna lita på välfärden. Samhället ska finnas där, från förskola, 
grundskola, gymnasiet och för den som behöver gå vidare i vuxenutbildningen. 
När vi behöver av stöd och råd från socialtjänsten ska trösklarna vara låga. När vi 
blir äldre måste det finnas en vård och omsorg som håller en hög kvalitet, oavsett 
vårdform och utförare.

Genom tidiga insatser i skolan läggs grunden till ett bra liv. Det är i skolan våra barn 
lär sig både kunskaper och bildning, samarbete med andra, om vår omvärld, naturen 
och historien. I skolan fostras samhällsmedborgare. Den viktigaste faktorn för att 
minska utanförskap och kriminalitet är utbildning. En god utbildning lägger grunden 
för framtidens Helsingborg.

Genom att säkra en god vård och omsorg, som tar hand om vården som behöver den 
på bästa sätt, skapar vi livskvalitet. Den som är i behov av vård och omsorg ska veta 
att den håller god kvalitet och att varje enskild vårdtagare får den vård som den har 
rätt till.

När familjer eller individer behöver stöd av socialtjänsten ska dessa vara lättillgängliga 
och behovsanpassade. Socialtjänsten ska erbjuda både stöd och förebyggande 
insatser. Genom att sätta in resurser i rätt tid kan mycket lösas innan det är för sent.

Vi vill ge kraft till framtidens välfärd i Helsingborg – en välfärd som varje dag ger kraft 
till Helsingborgarna.

Skola och utbildning
Utbildning är grunden för livet. Därför måste skolan stödja, lära och utveckla våra barn 
och ungdomar och ge kraft att lära för livet. Varje dag arbetar både lärare och elever 
hårt för att göra skolan i Helsingborg så bra som möjligt. Vi ser ett behov av att ge mer 
stöd till dem elever som behöver det mest. Det kan handla om att erbjuda alla elever 
en ordentlig frukost så de orkar med skoldagen, en förstärkt elevhälsa som också 
erbjuder återkommande hälsosamtal med både skolsköterska och kurator och mer 
fysisk aktivitet.

Därför vill Centerpartiet:
att elevhälsan förstärks och att en garanterad miniminivå fastställs för vilken 
elevhälsa som eleverna ska kunna räkna med.

att återkommande hälsosamtal för elever under skolgången, både med 
skolsköterska och kurator införs på prov i Helsingborg.

att kuratorer och skolsköterskor på skolorna är utbildade inom området psykisk 
ohälsa genom ett kunskapslyft.

att Helsingborgs stad inför ett pilotprojekt med frukost till skoleleverna.

att Helsingborg på prov erbjuder gymnasieelever sovmorgon, med hänvisning till 
den forskning som visar på ett positivt resultat av detta.

att Helsingborg fortsätter att satsa på skolmaten som i största möjliga mån lagas 
på plats med närproducerade, klimatsmarta råvaror av hög kvalitet.



att Helsingborg provar att införa så kallade aktivtetsbaserade klassrum i syfte att 
öka rörelsen och kreativiteten bland eleverna.

att elever i grund- och gymnasieskolan erbjuds någon form av fysisk aktivitet/
rörelse varje dag.

att Helsingborg tar fram en handlingsplan för åtgärder avseende särbegåvade 
elever.

att Helsingborgs stads skolor erbjuder sjukfrånvarande elever möjlighet att delta 
i undervisningen vid tillfällen där det är lämpligt.

att rätten till skolskjuts utsträcks för alla elever så att även de som bor på 
landsbygden har möjlighet att gå i friskolor.

att kommunen arbetar riktat för att stärka elevdemokratin så att eleverna kan bli 
mer involverad i frågor rörande deras skolgång.

att Helsingborg ska ligga i framkant när det kommer till digitaliseringens 
möjligheter inom skola och utbildning.

att ett utbyte mellan Helsingborg och Helsingör/Danmark påbörjas i syfte att öka 
förståelsen i det danska språket bland Helsingborgs elever för att skapa positiva 
mereffekter och möjligheter inom den gränsöverskridande arbetsmarknaden i 
Öresundsregionen.

att alla elever skall erbjudas att studera under sommarlovet, så kallad 
sommarskola, i syfte att öka behörigheten till gymnasieskolan.

att erfarenheterna från pandemins digitala undervisning tas till vara och att de 
digitala möjligheterna fortsätter att utvecklas för att bli en naturlig del av skolans 
verksamhet.

att alla lärare erbjuds att vidareutbildas i olika frågeställningar rörande 
människors lika värde, jämställdhets- och HBTQ-frågor.

att Helsingborg stärker möjligheterna för universitets- och högskolestudenter 
att genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i kommunen så att fler 
lärarstudenter sedan också söker sig hit när de är utexaminerade.

att stödpersonal anställs i skolorna för att avlasta lärarna från administrativa 
bördor.

att stödpersonal med ansvar för verksamhetsutveckling inom bland annat 
forskning och evidens och digitalisering för att utveckla undervisningen.

Vård och omsorg
Den som är i behov av vård och omsorg måste kunna lita på att den håller hög kvalitet 
och finns där när den behövs. Vi måste bland annat ställa samma höga krav på 
kvalitet oavsett vem som utför vården och omsorgen, öka stödet så att fler kan välja 
att bo hemma och öka demenskunskaperna i vår verksamhet. Genom att ta vara på 
den kompetens och de möjligheter som finns kan vi ge kraft att utveckla vård och 
omsorgsverksamheten för framtiden.



Därför vill Centerpartiet:
att en fast vårdkontakt garanteras i den kommunala hemsjukvården.

att ett kvalitetssäkringssystem införs i Helsingborg så att kvaliteten på vård och 
omsorgstjänster samt äldreboenden kan mätas och bedömas likvärdigt såväl hos 
kommunala som privata aktörer.

att Helsingborg utvecklar de delar av den nära vården som kommunen ansvarar 
för i syfte att skapa möjligheter för fler att bo kvar i den självvalda hemmiljön.

att det införs ett samarbete mellan förskola och äldreboenden i Helsingborg likt 
de modeller som skett på andra platser i landet.

att fler äldreboenden utrustas med tillagningskök som lagar mat på 
närproducerade, klimatsmarta råvaror som håller hög kvalitet.

att fler av Helsingborgs äldre, oavsett om man har hemvård eller inte, 
ska inspireras till och erbjudas möjlighet att komma och äta på stadens 
vårdboenden, skolor och liknande offentliga inrättningar i syfte att minska 
ensamheten.

att fler boenden och demensavdelningar blir Silviacetrifierade eller med 
liknande kvalitetssäkring där att kunskaperna kring demensfrågor stärks i 
hemsjukvården samt hos anhöriga för att möjliggöra för fler demenssjuka att 
kunna bo hemma längre.

att Helsingborg satsar på att rätt kompetens används på rätt sätt för att både 
stärka kvaliteten och mervärdet för både vårdtagare och anställd.

att kunskapen i olika språk, såväl svenska som andra, stärks bland de anställda i 
vård och omsorg för att göra det enklare att kommunicera med vårdtagarna.

att den ofrivilliga ensamheten, inte minst efter pandemin, motverkas i 
samarbete med föreningar och civilsamhälle, samt med personal som har mer 
tid till den enskilde vård- och omsorgstagaren.

att kvaliteten och likvärdigheten ökar där ett mål ska sättas om att det maximalt 
ska vara 25 medarbetare per chef i vård- och omsorgsverksamheten och att en 
obligatorisk chefsutbildning för ledare i äldreomsorgen inrättas.

att Helsingborg ska ligga i framkant när det kommer till digitaliseringens 
möjligheter inom vård- och omsorgsverksamheten och drar nytta för att ge 
personalen mer tid till de vårdande insatserna.

att Helsingborg erbjuder personer med daglig verksamhet möjlighet att tillbringa 
tid på djurgårdar.

att kommunen individanpassar och varierar LSS-boenden utifrån den enskildes 
behov.

att kommunen erbjuder en varierad daglig verksamhet utifrån den enskildes 
förutsättningar.

att Helsingborgs stad bygger fler LSS-boenden.

att kommunen höjer habiliteringsersättningen.



att kommunen erbjuder daglig verksamhet på landsbygdsföretag genom ett 
pilotprojekt i samverkan med de gröna näringarna.

att höja kunskapen om äldres psykiska ohälsa samt våldutsatthet.

Socialtjänst
Socialtjänsten ska finnas när den behövs, där den behövs. Både för att stödja och 
vägleda, men även förebyggande för att motverka att någon far illa. Genom ett 
tydligare samarbete mellan skola och socialtjänst, rekrytering och utbildning av 
fler familjehem, stärkta mobila team och förstärkningar till det viktiga arbete som 
kvinnojouren utför kan vi skapa en tryggare stad för fler.

Därför vill Centerpartiet:
att samarbetet mellan socialtjänst och skola förstärks ytterligare så att man 
tidigt kan fånga upp barn som kan fara illa.

att de barn och familjer som är aktuella inom socialtjänsten erbjuds en särskild 
kartläggning och stöd av skola och socialtjänst gemensamt där stödet ges såväl i 
skola som hemma.

att arbetet med hembesök samt uppsökande och uppföljande verksamhet och 
insatser inom socialtjänsten stärks.

att de sociala tjänster som kommunen erbjuder kommuniceras tydligt så att 
trösklar minskar för kontakt med socialtjänsten.

att incitament etableras och kunskaper sprids för att rekrytera och utbilda fler 
familjehem till barn i behov av vård utanför det egna hemmet.

att stödjande insatser alltid ska erbjudas och bli en viktig del av socialtjänstens 
bistånd i syfte att möjliggöra för barnen att bo hemma i stället för placering när 
så är möjligt.

att ”Bostad först” utvecklas och stärks.

att de mobila teamen stärks genom ett pilotprojekt där när-mobilteam med 
specifika geografiska ansvar etableras i stadens särskilt utsatta områden och 
utgår från fritidsgårdar.

att Helsingborg ger långsiktiga förutsättningar så att kvinnojouren kan utveckla 
sin verksamhet och att möjlighet även ges för utsatta kvinnor att bo kvar i 
kommunen.

att Helsingborg utvecklar nya metoder och verksamhet för att ge utsatta 
personer i behov av skydd trygghet och möjlighet att bo kvar i kommunen.

att samarbetet mellan Region Skåne, Polis och Helsingborgs stad samt lokala 
fastighetsägare stärks för att motverka våld i nära relationer.



Ekonomi
En god ekonomisk hushållning är grunden för att vi ska kunna stärka välfärden, satsa 
på miljö och klimat och kunna bygga en grönare och bättre stad. Därför är det viktigt 
att vi har en klok, långsiktig och ansvarsfull hantering av vår gemensamma ekonomi 
och våra skattepengar.

Därför vill Centerpartiet:
att Helsingborgs ekonomi sköts på ett ansvarsfullt sätt som undviker 
underskott och som låter oss vara en attraktiv kommun både för företag och för 
människorna som bor här, även på lång sikt.

att säkra att staden både har en god kreditrating och en budget i balans.

att undvika skattehöjningar såvida dessa inte blir nödvändiga för bevarandet av 
välfärdens kärna.



VI VILL GE KRAFT TILL ETT 
SAMMANHÅLLET  
HELSINGBORG



Centerpartiet vill att alla som lever, bor och verkar i Helsingborg ska ha samma 
möjligheter, oavsett var i Helsingborg den bor. Vi anser att samhällsservice, 
bostäder och kollektivtrafik måste vara tillgänglig och välkomnande för alla, i alla 
delar av vår kommun. Vi vill ha en stad som ger lika möjligheter till alla, oavsett 
om man bor i Laröd, på Dalhem, i Vallåkra eller på Söder. Alla delar av Helsingborg 
har sina unika förutsättningar och möjligheter – vi vill ge kraft att ta vara på dessa 
tillsammans med dem som bor och verkar där.

Vi vill ge kraft till en stad i rörelse. En levande stad med natur och rekreation nära 
och där cykel och gång kommer i första rummet. Genom att utveckla miljöer som är 
gröna och blomstrande, med olika former av boenden som nyttjar marken på bästa 
sätt, skapar vi livskvalitet. Vi vill skapa möjligheter som knyter samman stadens olika 
stadsdelar, och som knyter samman byar och stationsorterna både med staden och 
med varandra. På så sätt skapar vi ett sammanhållet Helsingborg.

Kraften att utveckla Helsingborg framåt finns bland alla som bor och verkar i 
vår kommun. Tillsammans bygger vi framtidens Helsingborg. Därför vill vi att 
helsingborgarna ska involveras i dialoger och beslutsprocesser med utgångspunkten 
att folkomröstningar inte ska behövas för att invånare ska få göra sin röst hörd. Vi 
vill se ett Helsingborg som lyssnar på riktigt, är transparenta och utvecklar staden i 
den riktning som Helsingborgarna vill. På så sätt stärker vi demokratin och tilliten i 
Helsingborg – ett lyssnande och närodlat ledarskap.

Stads- och landsbygdsutveckling
Centerpartiet är rösten för att hela Helsingborg, både stad och landsbygd, ska 
utvecklas. Vi vill både se en grönare stad som ger plats till människor samtidigt som 
vi utvecklar våra stationsorter och byar för att dessa ska komma till sin fulla potential. 
Genom att frigöra ytor i stadsrummet för annat än parkeringar, ställa högre krav 
på hållbart, bevara mer åkermark och bygga mer yteffektivt kan vi skapa ett bättre 
Helsingborg även för kommande generationer.

Därför vill Centerpartiet:
att Helsingborgs mest centrala torg, Stortorget och på sikt även Hamntorget, blir 
parkeringsfria och stället platser där helsingborgarna kan mötas.

att Helsingborg värnar om en levande och pulserande stadskärna genom 
samverkan med fastighetsägare, företagare och invånare för att utveckla utbudet 
och servicen i city.

att en bred översyn av dagens regelverk genomförs kring utskänkningstillstånd 
med bland annat syftet att kunna möjliggöra längre öppettider. Arbetet ska ske i 
dialog med berörda myndigheter och branschen.

att krav ställs på hållbart byggande. Senast 2030 ska samtliga nybyggda 
fastigheter i Helsingborg var klimatneutrala, för kommunala senast 2028. 
Krav ska ställas vid markanvisningar på demonterbarhet av fastigheterna och 
återbruk ska premieras vid rivning, renovering eller ombyggnation.



att arbetet med att skapa mer multifunktionella verksamhetslokaler, både i 
befintliga lokaler och nyproduktion utvecklas.

att Helsingborg sätter mål för bevarande av åkermark.

att Helsingborg bygger mer på höjden och förtätar hållbart, exempelvis genom 
stadskvarter med lummiga innergårdar, på liknande sätt som exempelvis 
stadskvarteren på Söder är byggda.

att stationsorter på landsbygden prioriteras för bebyggelseutveckling.

när det gäller behovet av verksamhetsmark bör samordning inom kommunerna 
i nordvästra Skåne och i samarbetet Familjen Helsingborg ske så att den 
lämpligaste marken exploateras och inte den bästa åkermarken.

att vid byggnation av industrifastigheter ska krav ställas i markanvisningsavtalen 
att aktören ska utreda om etableringen kan ske på redan befintlig 
verksamhetsmark genom exempelvis förtätning och enbart i yttersta 
undantagsfall får annan mark användas. Krav på yteffektivitet ska ställas vid 
varje etablering.

att kommunen tar fram riktlinjer kring förtätning av såväl bostadsområden som 
näringslivsmark, exempelvis gällande att bygga på höjden.

att kommunen fram riktlinjer som ska användas vid beslutsfattande kring 
användning av jordbruksmark i syfte att skydda mer högklassig åkermark.

att värdefull åkermark inte ska användas till solcellsparker.

att fler gröna platser i stadsrummet samt fler platser med inslag av vatten 
utvecklas.

att verka för att Helsingborg blir en försökskommun för gårdsförsäljning och 
mikrobryggeriförsäljning av öl och vin.

att bevara och utveckla den kommunala landsbygdsberedningen.

att en landsbygdsutvecklartjänst skapas kopplad till landsbygdsberedningen för 
att utveckla orter och byar såväl som att stärka dialog och kommunikation.

att kollektivtrafiken behovsanpassas i dialog med helsingborgarna utifrån det 
verkliga behovet, särskilt på landsbygden.

att det finns ändamålsenliga pendlarparkeringar för bil och cykel i anslutning till 
alla stationsorter. På pendelparkeringarna inrättas laddningsmöjlighet för bil och 
cykel. För laddning av cykel anordnas låsbara skåp.

att tillgängligheten till säkra cykelparkeringar utökas.

att cykelinfrastrukturen stärks genom ökade ekonomiska satsningar.

att det anläggs fler gång- och cykelvägar. Bland annat mellan Gantofta och 
Vallåkra samt på sträckan Ödåkra-Allerum-Kulla Gunnarstorp.

att det ska vara säkert att parkera sin cykel både vid viktig samhällsservice och 
i anslutning till stationer såsom Maria och Ramlösa stationer. Vid dessa säkra 
cykelparkeringar ska det finnas möjlighet att ladda sin elcykel och det ska finnas 
parkeringsmöjligheter även för lådcyklar.



att arbetet intensifieras kring säkra cykelvägar med tydlig separering mellan 
cyklister och fotgängare med inspiration från Köpenhamn. Fler stationsorter ska 
sammankopplas med staden med cykelvägar.

underlätta för cykelpendling genom att det byggs supercykelvägar mellan 
Helsingborg och Rydebäck, parallellt med Österleden, parallellt med 
Ängelholmsleden samt att det finns en sammanhängande cykelväg mellan 
Mariastaden och närliggande kommundelar, exempelvis Ödåkra/Väla.

Demokrati
Helsingborg skapar vi tillsammans. Därför är demokrati och ett närodlat, lyssnande 
ledarskap en grundbult i Centerpartiets politik. De senaste åren har visat att det 
behövs en politisk riktning som låter helsingborgarna få påverka mer. Frågan om 
försäljningen av Öresundskraft har visat att det måste finnas politiska företrädare som 
är lyhörda och som vågar ge helsingborgare en möjlighet att påverka viktiga beslut. 
Därför krävs att makt och påverkan kommer så nära dem som berörs som möjligt. 
Genom fler mötesplatser och medborgardialoger kan demokratin i vår kommun få 
kraft för framtiden.

Därför vill Centerpartiet:
att kommunen genomför fler medborgardialoger samt kontinuerliga kontaktytor 
och mötesplatser skapas för att medborgare och politiker kan mötas för dialoger 
så att angelägna och aktuella frågor för helsingborgarna beaktas.

att kommunen blir bättre på att fånga upp det som helsingborgarna upplever 
som viktiga frågor.

att ett mark- och exploateringsutskott under kommunstyrelsen införs för att öka 
politiska insynen i mark- och exploateringsfrågor.

att systemet med Helsingborgsförslag ändras, så att fler förslag lyfts upp till 
politisk behandling.

att fler Medborgardialoger utvecklas likt Dialogrummet, invånardialogen om 
Karantänens framtid och H22s invånarråd.

att stärka de demokratiska krafter i samhället som bygger broar till de personer 
och grupper i samhället som på ett eller annat sätt uppfattas stå utanför.



VI VILL GE KRAFT TILL
KLIMAT OCH  
MILJÖ



Centerpartiet är helsingborgarnas gröna röst. Vi har en ambitiös och pragmatisk 
klimat- och miljöpolitik som för Helsingborg framåt i den gröna omställningen 
genom att satsa på grön, hållbar tillväxt i hela kommunen.

Helsingborg är idag en av Europas grönaste städer. Men även om vi nått långt finns 
mycket kvar att göra för att nå klimatneutralitet till 2030. Vi måste tillsammans 
minska utsläppen kommande år. Detta klarar vi enbart genom omfattande gröna 
satsningar som gör skillnad för klimat och miljö på riktigt.

För att lösa klimatutmaningen måste vi göra det lättare att göra rätt i vardagen. Enkla, 
tydliga gröna val skapar möjlighet för alla Helsingborgare att ställa om och bidra till 
omställningen. På så sätt kan alla, företag, civilsamhälle och invånare, vara en del i 
förändringen.

Ska vi klara den gröna omställningen krävs också en förändring inom transporter. 
Genom satsningar på gång och cykel, högre krav på tunga transporter och möjligheter 
för fler drivmedel och andra transportsätt skapas fler möjligheter för Helsingborgarna 
att göra gröna val i vardagen.

Centerpartiet är Helsingborgarnas gröna röst. Vi kämpar för att klara 
klimatutmaningen tillsammans med invånarna, civilsamhälle och företag. Vi bygger 
Helsingborg grönare.

Grön klimatomställning
Den gröna klimatomställningen är avgörande för att skapa ett hållbart Helsingborg. 
Genom att ställa om energin, ställa krav vid nybyggnationer och öka den biologiska 
mångfalden kan vi ställa om till ett grönare Helsingborg snabbare.

Därför vill Centerpartiet:
att kommunen fortsatt ska äga och utveckla Öresundskraft för att vara en klimat- 
och miljövänlig kraft i energiförsörjningen.

att kommunen ska utöka satsningar solceller. Lokalt producerad el är en 
hållbarhetsfråga.

att Helsingborg köper upp utsläppsrätter i syfte att makulera dessa för att 
kompensera för utsläpp för att kunna nå de uppsatta målen.

att Helsingborgs stad årligen upprättar en koldioxidbudget som presenteras i 
kommunens budget.

att kommunen främjar fler möjligheter till delningsekonomi och cirkulär 
ekonomi.

att kommunen ökar den ekonomiska tilldelningen till det miljöstrategiska 
arbetet.



att det vid samtliga nybyggnationer i Helsingborg ska det ställas krav på solceller 
eller annan investering i förnyelsebara energislag genom markanvisningsavtalen. 
För redan befintliga detaljplaner måste lättnader ske så att fler får möjlighet att 
sätta upp solceller utan att stoppas av exempelvis bestämmelser om färgen på 
tak.

att initiativ tas för att öka vindkraftsproduktionen i Helsingborg, bland annat 
genom att se över möjligheten att etablera nya kraftverk vid motorväg och 
industriområden.

att det införs ett stopp för import av avfall att förbränna i stadens 
kraftvärmeverk.

att Helsingborg kraftigt satsar ekonomiska resurser för att öka kolinlagringen. 
NSR:s satsning på biokol ska breddas, och fler insatser för kolinlagring i mark 
och byggnader ska få ekonomiska resurser för att klara klimatneutralitet.

att stärka biologisk mångfald genom utökade satsningar på att främja 
mångfalden i bland annat våra egna parker och i stationsorterna och riktat 
arbete med att utnyttja industrimark till lämpliga biologiska mångfaldsinsatser.

att trädplanteringstakten i Helsingborg ökar.

att återvinning av kläder och textilier ingår i den hushållsnära insamlingen.

att gröna innovationsbäddar skapas i Helsingborg för att påskynda 
omställningen med nya, innovativa lösningar. 

Det viktiga vattnet
Ett av Helsingborgs starka kännetecken är våra vatten. Vår närhet till Öresund skapar 
möjligheter till bad och avkoppling. Varje dag när vi gör vardagliga saker som att 
dricka, duscha, diska och tvätta använder vi mängder med friskt vatten. I vårt sund 
och i våra vattendrag frodas djur- och växtliv. Därför är det livsviktigt att vara rädda om 
det fina vatten vi har i vår stad.

Därför vill Centerpartiet:
att hela Öresund skyddas, i ett första steg som ett kommunalt marint 
naturreservat och på sikt som en marin nationalpark.

att satsningen på ”tre rör ut” ska utvecklas till fler områden för att kunna bruka 
vattnet smartare. Att recirkulera avloppsresterna skapar mervärde för både 
miljön och jordbruket. Lämpligt gråvatten ska kunna användas som exempelvis 
parkbevattning.

att fler parkdammar anläggs. Vid nybyggnation ska grönytor prioriteras runt 
byggnationen som kan dämpa regnflöden.

att ytor i bostadsområden avsätts för att kunna dämpa och ta tillvara på 
regnvatten, samtidigt som det kan bidra till ett berikat djur- och växtliv.

att privata regnvatteninsamlingar, både vid bostadshus och verksamheter, 
premieras genom ett avdrag på VA-fakturan med inspiration av det system som 
VA-syd erbjuder sina kunder.



att det ska bli dyrare att överkonsumera vatten. Genom styrande taxor och 
nya lösningar för exempelvis privata pooler och krav vid markanvisningar på 
snålspolande lösningar.

att Helsingborg ska satsa ytterligare resurser på det marinbiologiska arbetet, 
bland annat i vattenråden och ett inrättande av ett marinbiologiskt centrum i 
Helsingborg för att lyfta det marina livet.

att Helsingborg satsar på att anlägga fler våtmarker för att både bidra till rening 
av vatten och kolinlagring.

Gröna resor och transporter
För att klara klimatutmaningen måste vi jaga utsläppen. Genom att snabbt ställa 
om till förnyelsebara drivmedel som släpper ut mindre koldioxid och hälsoskadliga 
partiklar kan vi minska utsläppen tillsammans med de som bor och verkar i vår 
kommun. Fler delningslösningar, nya drivmedel och satsningar på gång, cykel och 
kollektivtrafik skapar fler möjligheter för alla helsingborgare att resa grönt.

Därför vill Centerpartiet:
att fler delningslösningar när det kommer till bilägande erbjuds genom att fler 
delningsalternativ främjas och utvecklas tillsammans med fastighetsägare, 
exempelvis bilpooler.

att det ska bli lättare att äga en elbil, även för de som bor i lägenhet genom 
en satsning på fler laddningsstolpar i anslutning till både nya och befintliga 
flerfamiljsfastigheter.

öka tillgängligheten till laddning genom att det redan befintliga elnätet ska 
kunna användas mer, genom att göra det möjligt att ladda elfordon vid till 
exempel lyktstolpar vilket skapar möjlighet för långsam laddning även vid 
exempelvis gatuparkeringar i stadsdelar som nu saknar laddningsmöjligheter.

att en satsning sker i samverkan med näringslivet för att etablera en 
vätgastankstation och vätgasproduktionsanläggning i Helsingborg. Detta skapar 
förutsättningar för bland annat energilagring från solceller vid elöverskott.

att det sker en tydlig prioritering av och avsättning för den lokalt producerade 
biogasen i samarbete med näringsliv och regionen.

att Helsingborg stegvis inför ytterligare miljözonskrav i centrum för tyngre 
transporter för att skynda på omställningen i transportsektorn vilket bidrar till 
minskade utsläpp och bättre luftkvalitet samt att förbudet mot tomgångskörning 
följs upp tydligare.

att Helsingborg tar krafttag för att genomföra samlogistik av varor i stadskärnan.

att Helsingborg ska ansöka om dispens för att bli en försökskommun för 
självkörande elektrifierade fordon.



att gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras i stads- och bostadsplaneringen. 
I Helsingborg ska det vara enkelt att välja klimatsmarta resalternativ. På så 
sätt kan bilbehovet minska för de som bor centralt, och fler ytor prioriteras till 
bostäder, service och människor snarare än till parkeringar.

att göra det billigare för unga i Helsingborg att resa med kollektivtrafiken, 
exempelvis genom att utnyttja Skånetrafikens ungdomsbiljett.

att fler tåg går på natten mellan Helsingborg och Malmö så att det blir lättare att 
ta sig hem på natten även från andra skånska kommuner. Men också för att öka 
tillgängligheten till flygplatserna Kastrup och Sturup.

att använda sig av närproducerade drivmedel i så stor utsträckning som möjligt.





VI VILL GE KRAFT FÖR

FLER JOBB
OCH FÖRETAG



För att alla helsingborgare ska få möjlighet att känna gemenskap och inkludering 
måste fler jobb och företag växa fram i vår kommun. Ett jobb skapar möjlighet 
till egenförsörjning som bidrar till livskvalitet. Vi vill ge kraft till småföretagarna i 
Helsingborg som skapar fyra av fem nya jobb i vår kommun.

Ett första jobb, gör en stor förändring för individens möjligheter. En rad i Cv:t, 
arbetslivserfarenhet, språkutveckling och en god referens är bara några exempel på 
vad ett första jobb kan innebära. Därför är satsningar på jobben viktiga både utifrån 
integration och gemenskap. Det skapar trygghet i hela Helsingborg.

För att skapa fler jobb för både nyanlända och ungdomar vill vi att kommunen 
samarbetar tillsammans med företagen i vår kommun. Vi vill även att kommunen 
underlättar för företagande genom att göra kontakterna med kommunen enklare och 
snabbare. Vi vill att fler får möjlighet att arbeta i Helsingborg – och ge kraft till alla som 
vill skapa sitt eget företag att kunna förverkliga sin dröm.

Arbetsmarknad och integration
För att skapa fler jobb i Helsingborg krävs insatser för att ha en attraktiv 
arbetsmarknad och ett välkomnande och inspirerande företagsklimat. Målet 
måste vara att Helsingborg ska ha ett av Sveriges bästa företagsklimat och att vi 
som kommun hela tiden strävar för att ta vara på den kraft som finns i det lokala 
näringslivet. Genom att stödja företag, arbetssökande och ungdomar kan vi skapa fler 
möjligheter för den som vill arbeta i Helsingborg att få ett arbete. Vi måste även ta 
vara på den kraft som finns hos alla de som väljer att flytta till vår kommun. Genom att 
satsa på integrerande insatser kan fler få chansen att känna sig hemma i Helsingborg.

Därför vill Centerpartiet:
att en one-stop-shop etableras för företagens olika frågor och behov. En 
funktion där kommunen och etablerade företagare samverkar för att skapa bästa 
möjliga företagsklimat och stöd för alla de företag som bildas och vill växa i 
Helsingborg.

att kommunen i samverkan med näringslivet erbjuder fler gymnasieungdomar 
betalt sommarjobb med målet att alla som vill någon gång under gymnasietiden 
ska ha fått ett sommarjobb.

att säkerställa att kompetens och kreativitet hos alla helsingborgare tas 
tillvara, utvecklas och matchas med behoven hos Helsingborgs företag och 
organisationer.

att kommunen samarbetar med företagen för att erbjuda tid att coacha, utbilda 
och inspirera arbetssökande i syfte att öka och bättre matcha kompetens med 
arbetstillfällen.

att alla unga helsingborgare får en fot in på arbetsmarknaden och en möjlighet 
att tjäna egna pengar och skapa sin egen framtid oavsett vilken bakgrund de 
kommer ifrån.



att staden samarbetar med det lokala näringslivet för att skapa fler 
jobbmöjligheter genom ett pilotprojekt där kommunen ansvarar för 
rekryteringsprocessen och företagen bidrar med arbetstillfällen.

att projektet Rekrytera på Drottninghög används i fler områden för att inkludera 
fler helsingborgare och tillgodose fler branscher med arbetskraft.

att alla arbetssökande ges möjlighet att prova på arbete för att underlätta 
ställningstagande till yrkesval och studier.

att underlätta för företagare att starta, driva och växa för att möjliggöra fler 
arbetstillfällen i Helsingborg.

att ett näringslivsutskott införs för att föra samman kommunens arbete med 
arbetsmarknads- och näringslivsfrågor.

att Helsingborg breddar utbudet inom Yrkeshögskolan i samverkan med 
näringslivet.

att kommunen fördjupar samarbetet med Campus Helsingborg för att kunna 
locka fler universitetsutbildningar till Helsingborg.

att kommunen verkar för alla kommunanställda får möjlighet att arbeta på den 
plats som passar bäst för den anställde utifrån vad dennes arbetsuppgifter kan 
medge.

att Helsingborg stad växlar upp från digital allemansrätt till digital arbetsrätt.

att kommunen möjliggör och stöttar kompetensmatchning i en större 
arbetsmarknadsregion genom att stärka det mobila arbetslivet.

utveckla nya yrkesspår inom SFI i samverkan med företagarna och civilsamhället 
i Helsingborg, för att skapa bästa möjliga matchning.

att kommunen säkerställer kvalitet och relevans i samhällsorienteringskursen 
med fokus på kulturell förståelse och studiebesök/praktik på företag i 
Helsingborg.

att Helsingborg tar ett helhetsgrepp kring integrationsarbetet genom att sänka 
trösklar i den egna verksamheten, bjuda in invandrarföreningar till dialog och 
samarbete och öka kunskaper.

att Helsingborg tar ett större ansvar i sin egen verksamhet för att minska 
segregationen genom att exempelvis sprida stadens olika evenemang till fler 
stadsdelar.





VI VILL GE KRAFT TILL EN

MENINGSFULL
OCH TRYGG
VARDAG



Alla helsingborgare ska ha möjlighet till en meningsfull och trygg vardag. 
Helsingborg ska vara en öppen stad som erbjuder alla helsingborgare en tillgänglig 
kultur och fritid som bidrar till livskvalitet. Staden ska vara trygg att vistas i, oavsett 
plats eller tid på dygnet.

En tillgänglig kultur för helsingborgarna bidrar till både livskvalitet och bildning. Därför 
måste kulturutbudet vara brett, lockande och tillgängligt för alla. Både traditionell 
kultur och den fria kulturen spelar en viktig roll för kulturutbudet i Helsingborg.

Genom en bredd av idrott- och fritidsaktiviteter skapas en meningsfull vardag för både 
barn, ungdomar och vuxna. Genom en meningsfull fritid skapar vi både gemenskap 
och trygghet för alla i vår kommun.

En stor utmaning i Helsingborg är den ökande otryggheten. Otryggheten måste med 
bestämdhet motverkas genom insatser där kommunen samarbetar med olika delar 
av samhället, både polis, myndigheter och civilsamhälle, för att stävja och förebygga 
brottsligheten. Genom insatser för att fler ska klara skolan, inkluderas i samhället och 
känna gemenskap kan vi förebygga både otrygghet och brottslighet. Alla ska känna sig 
trygga att bo, verka och vistas i alla delar av Helsingborg.

Kultur
Ett rikt kulturliv bidrar till en meningsfull och utvecklande vardag för helsingborgarna. 
Helsingborg har förmånen att ha flera viktiga och välkända kulturinstitutioner. Dessa 
är viktiga att utveckla samtidigt som det fria kulturlivet är viktigt för att utveckla 
kulturen framåt. Kulturen behöver även bli tillgänglig för fler, både på landsbygden, i 
andra stadsdelar och på våra äldreboenden. Kulturen ska finnas för alla, där alla ska 
kunna ta del av denna och vara med att utveckla, utvecklas och bildas.

Därför vill Centerpartiet:
att Helsingborg bevarar konceptet med områdesbibliotek och arbetar för att 
utveckla dessa som mötesplatser. Det är även viktigt att helsingborgarna får vara 
delaktiga i planeringen av nya bibliotek och dess utveckling genom exempelvis 
workshops.

att Helsingborg utvecklar kulturskolans verksamhet ute på stadens skolor i syfte 
att göra den mer tillgänglig för alla såväl i staden som på landsbygden.

att Helsingborg skapar fler platser samt möjligheter för friare och spontanare 
kulturutövning, exempelvis graffitikonst, för att attrahera såväl ungdomar som 
konventionella kulturskapare.

att Helsingborg möjliggör för alla boende på stadens vårdboenden att ta del 
av den digitala kulturproduktion som erbjuds av exempelvis konserthuset och 
stadsteatern.

att Helsingborg stärker det digitala kulturskapandet, bland annat genom att lära 
ut mer digital musikproduktion via kulturskolan.



att Helsingborg omformulerar 1%-målet för offentlig utsmyckning till att en 
motsvarande mängd pengar läggs på att utveckla kultur någonstans i staden. 
Detta för att främja kulturens plats i kommunen där den behövs som mest och 
där bristen är som störst.

att Helsingborg utvecklar, upprustar och tillgängliggör Fredriksdal i syfte att 
skapa möjlighet för fler att kunna nyttja det stadsnära grönområdet.

att Helsingborg tillsammans med de olika lokala föreningar som finns ute i 
kommunens minde orter undersöker hur kulturbehovet ser ut och sedan i 
samarbete med dessa föreningar och boende går orternas behov tillmötes.

Idrott och fritid
Idrott och fritid är viktigt för en god livskvalitet. Idrott- och fritidsaktiviteter är 
också trygghetsskapande och inkluderande. Genom satsningar på både breddidrott 
och elitidrott, och ett tydligt jämställdhetsarbete, skapas möjligheter för fler 
Helsingborgare. Därför behöver tillgängligheten vara god i alla delar av kommunen, 
både i stadsdelarna och på landsbygden. En närvarande idrott och fritid skapar också 
integration för människor i samhället. Det skapar möjligheter för alla Helsingborgare – 
därför behövs ett rikt civilsamhälle.

Därför vill Centerpartiet:
att Helsingborg utökar lägerverksamheten som kommunen driver. Detta med 
mer tid och större variation av aktiviteter.

att Helsingborg bygger ytterligare en ishall för att säkerhetsställa att 
ungdomsverksamheten på is, där ibland hockey och konståkning, får bättre 
anpassade träningstider.

att Helsingborg arbetar för en högre simkunnighet och vattensäkerhet i alla 
åldrar genom exempelvis insatser i områden med lägre simkunnighet.

att Helsingborg arbetar för en mer jämställd idrott samt uppmuntrar till och 
belönar de idrottsföreningar som aktivt satsar på jämställdhet.

att Helsingborg fortsätter arbetet för jämlika möjligheter för alla former av 
idrottsutövning och kontinuerligt ser över behovet av fler idrottshallar samt 
övriga mötesplatser för fysiskaktivitet.

att Helsingborg med hjälp av stadens unga arbetar för att utveckla den tekniska- 
och digitala kompetensen bland stadens äldre.

att det byggs fler utegym i Helsingborg, både på landsbygden och i fler 
stadsdelar.

att fritidsutbudet utvecklas i samverkan med barn och ungdomar, för att 
möta behovet av exempelvis en större skatepark, multiarena och andra 
fritidsrelaterade mötesplatser.

att stadens sponsringspengar prioriteras till föreningar som stärker jämställdhet 
och mångfald inom idrott och kultur.



Trygghet
Alla Helsingborgare ska kunna känna sig trygga att röra sig, verka och bo i hela 
kommunen. Idag är den upplevda och faktiska otryggheten alldeles för hög och 
för att stärka tryggheten krävs krafttag. Både genom en ökad polisiär närvaro och 
förebyggande arbete kan vi både motverka och förhindra brott och övergrepp. Genom 
satsningar på bland annat myndighetssamverkan, skola och socialtjänst kan vi råda 
bot på grogrunden för utanförskapet och brottsligheten.

Därför vill Centerpartiet:
att Helsingborg arbetar för en högre polisiär närvaro som tillsammans med ett 
ökat antal väktare syns och verkar i hela kommunen. Detta kan exempelvis göras 
med hjälp av fler områdespoliser.

att öka polisens närvaro på Söder genom att etablera en polisstation.

att Helsingborg utvecklar fler och bättre samarbeten mellan socialtjänsten, 
polisen och skolan för att genom förebyggande arbete verka för ett tryggare 
Helsingborg.

att Helsingborg stärker det förebyggande arbetet mot de faktorer som är 
grogrunden för kriminalitet. Fler elever ska klara grundskolan och insatser för att 
fler ska komma i arbete är avgörande.

att Helsingborg erbjuder alla familjehemsplacerade skolbarn tillgång till 
arbetsmodellen ”Skolfam” för att säkra trygghets- och framgångsfaktorer för 
dessa barn.

att Helsingborg stärker det förebyggande arbetet mot missbruk och underlättar 
för missbrukare att söka vård.

att Helsingborg fortsatt arbetar för att bevara och utveckla vår unika 
myndighetssamverkan för att komma åt organiserad brottslighet.



Med jordnära visioner ser vi i Centerpartiet positivt på 
framtiden. Vi vet att nytänkande och utveckling är vägen 
mot en hållbar framtid för hela landet. Och med hjärta, 

beslutsamhet och sunt förnuft tar vi oss dit.

Det som behövs är handlingskraft – och företagsamheten 
finns i vår själ. Det är med den vi driver igenom våra liberala 

värderingar och skapar en grön och trygg vardag för alla.

För grunden i vår politik är alla människors frihet och lika 
värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över  

sina liv och skapa sin egen framtid. Och genom att ge kraft  
åt varje människa, får vi hela landet att växa.


