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Centerpartiets valprogram för kommunvalet 2018 
Helsingborg 
 
 
Inledande text – vår vision inför valet  
 
Centerpartiet i Helsingborg driver en närodlad politik. Vi vet att 
Helsingborg byggs underifrån, av alla oss som bor här. Därför handlar vårt 
valprogram om dig som kommuninvånare och om att stärka dina 
möjligheter att påverka till att bygga ett bättre Helsingborg. Våra förslag 
gör det bland annat enklare att leva miljövänligt, att driva företag och 
skapa fler jobb, att engagera sig i stadens kulturutbud och mycket mer.  
 
I vårt valprogram värnar vi om din möjlighet att välja skola och 
äldreboende oavsett var du bor. Vi verkar för kommunal service, bättre 
infrastruktur och bättre kollektivtrafik i hela kommunen. På så vis 
motverkar vi risken att Helsingborg klyvs mellan stad och land. Vår 
närodlade politik innebär att vi har förslag för hur varje ort inom 
Helsingborg ska växa och leva!  
 
Helsingborg riskerar att klyvas i fler bitar än enbart stad och land. En 
växande känsla av otrygghet, orsakad av en brutalare brottslighet med 
skjutningar och sprängningar, har gjort vissa rädda för att gå ut i sin egen 
stad. Vi vill att du ska känna dig trygg i Helsingborg och vi vill hindra en 
klyvning mellan stadsdelar där människor känner sig trygga och 
stadsdelar där de känner sig otrygga. I vårt valprogram tar vi din trygghet 
på största allvar och stärker både rättsväsendet och de sociala insatser 
som för människor samman.  
 
Med Centerpartiets närodlade politik får du och alla andra Helsingborgare 
en bättre och mer sammanhållen stad där centrum, förort och landsort 
går hand i hand!   
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Jobb och företagande 
 
Helsingborg är en bra kommun att driva företag i, men vi vill göra det ännu bättre och 
enklare. Inte minst för att motverka en arbetslöshet som är för hög. 4 av 5 nya jobb 
skapas av små- och medelstora företag. Vi vill att dessa ska få bästa möjlighet att växa 
och därmed skapa ännu fler jobb. Vår närodlade politik innebär att det blir enklare att 
starta och driva företag genom att bl.a. erbjuda snabb och bra service, minska 
regelkrångel samt inspirera, stimulera och utbilda i entreprenörskap. Vårt mål är att 
Helsingborg ska ha ett företagsklimat i toppklass och ligga i topp 10 i Sveriges 
näringslivsrankingar.  

Centerpartiet vill 
 

• Att det finns ett och samma ställe för alla kontakter företag kan behöva ha 
med kommunen. Så kallad ”One-stop-shop” service. 

 
• Att alla i Helsingborg, även på landsbygden, ska ha full 

bredbandsutbyggnad och bra internettillgång i hela kommunen. Så kallad 
digital allemansrätt. 

 
• Att Helsingborg inför fasta handläggningstider och snabbare hantering av 

myndighetsärenden, bygglov och tillstånd när man t.ex. vill starta eller 
förändra verksamhet. Vi vill att det ska vara enklare att komma i kontakt 
med kommunen som i sin tur ska vara bättre på att informera om hur 
handläggningsprocessen fortgår.  

 
• Att upphandlingar ska bli mer tillgängliga för kommunens småföretag. 

”Innovationsupphandlingar” ska bli en större del av stadens verksamhet, 
så att vi upphandlar tjänster som främjar utveckling och innovationer.  
 

• Att Utmaningsrätt införs så att företag i Helsingborg kan erbjudas att 
utföra tjänster som kommunen just nu utför själv, om de kan göra det 
bättre.  

 
• Att samtliga kommunala skolor ska erbjuda UF (Ung Företagsamhet) och 

ha företagande och entreprenörskap på schemat.  
 

• Att fler ungdomar får pröva på att driva företag, därför vill vi att 
sommarlovsentreprenörer införs. 

 
• Att ett näringslivsutskott införs där företrädare för kommunstyrelsen och 

arbetsmarknadsnämnden kan leda arbetet för att föra samman 
kommunens arbete med arbetslöshets- och näringslivsfrågor. 

 
• Att Helsingborg ska bli försökskommun för att få upphandla delar av 

arbetsförmedlingens tjänster via privata arbetsförmedlare.  
 

• Tillsynsavgifter görs mer rättvisa, fakturera i efterhand och enbart för den 
tid som faktiskt lagts ner på tillsyn. På ett sätt som liknar den s.k. 
Rättviksmodellen. 

 
• Att skapandet av fler gröna innovationsföretag stödjs.  
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Miljö och klimat 
 
För att Helsingborg ska bli en grönare kommun så är det viktigt att det hela tiden blir 
enklare att både bo och leva miljövänligt. När ny miljövänlig teknik utvecklas så ska det 
vara lätt för Helsingborgarna att använda den, exempelvis att ladda elbilen eller elcykeln 
på fler ställen.  
Det ska vara lättare att ta hand om sitt avfall, lättare att cykla och lättare att köpa 
miljövänlig energi. På så vis driver vi en närodlad politik för ett miljövänligt Helsingborg.  
 

  

Centerpartiet vill 
 

• Att Helsingborg tar ett samlat grepp för en bättre laddinfrastruktur. 
Helsingborgs detaljplaner ska ställa mer krav och ge mer möjligheter att 
sätta upp laddstolpar vid nybyggen och vid parkeringar. Genom samverkan 
mellan kommunen, Öresundskraft, Helsingborgshem och privata aktörer ska 
fler laddplatser skapas och Helsingborgarna ges bättre information om var 
man kan ladda elbilar och andra fordon. 

 
• Att elcyklar ska ha bättre möjlighet för laddning. Vi vill att kommunen börjar 

ett samarbete med privata aktörer så att helsingborgarna kan ladda cykeln 
vid exempelvis butiker.  

 
• Att det redan befintliga elnätet används mer, genom att göra det möjligt att 

ladda elfordon vid t.ex. lyktstolpar. 
 

• Att tillgängligheten till bilpooler ökas, bland annat i Helsingborgshems regi.   
 

• Att det blir enklare och tryggare att cykla i kommunen. Helsingborg bör 
skapa säkra cykelparkeringar och cykelvägar som tydligt separerar cyklist 
och fotgängare.  

 
• Att det byggs en supercykelväg mellan Helsingborg och Rydebäck 

 
• Att Helsingborg och Öresundskraft stimulerar användandet av förnyelsebara 

energislag. Bland annat genom att göra det enklare att välja och installera 
energiförsörjning som är miljövänlig.  

 
• Att Helsingborg ska få ut så mycket som möjligt av nya vindkraftsverk, 

genom att se till att de byggs så höga som möjligt. På så vis kan varje 
enskilt kraftverk producera mer el. 

 
• Att det byggs mer på höjden för att bevara grönområden, parker och 

åkermark. 
	

• Att Helsingborg inför längre öppettider på återvinningscentraler under helger 
och kvällar. 

 
• Att maten i kommunens verksamheter blir mer miljövänlig med mer närodlat 

och strikta krav på minimerad antibiotikaanvändning vid uppfödning av de 
djur som används som livsmedelsråvara. 

 
• Att kommunens verksamheter arbetar för att minska matsvinnet. 
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Trygghet 
 
Helsingborg riskerar att klyvas. Allt fler känner sig otrygga och rädda för att vistas i delar 
av kommunen, särskilt på kvällar och helger. Denna känsla av otrygghet tillsammans 
med upplevelsen att polis och myndigheter ej klarar att hålla staden säker bidrar till ett 
Helsingborg där människor undviker och inte litar på varandra. För Centerpartiet är det 
viktigt att var och en känner sig hemma och trygg där man bor och lever. Därför satsar 
vi på ett stort antal trygghetsåtgärder, för att hålla Helsingborg samman och göra allas 
vår vardag säkrare.  
 

 
  

Centerpartiet vill 
 

• Att Helsingborg anlitar kommunala väktare och inför vaktinsatser för att 
skydda områden i staden där våldsbrott ofta sker.  
 

• Att Helsingborg utökar samverkan mellan socialtjänsten, skolan, polisen och 
andra myndigheter för att göra Helsingborg tryggare genom aktivt 
förebyggande arbete.  

 
• Att kameraövervakning används på platser i kommunen som löper extra risk 

att utsättas för brott. Kameraövervakningen ska användas med försiktighet.  
 

• Att alla familjehemsplacerade skolbarn skall få tillgång till arbetsmodellen 
”Skolfam” för att säkra trygghets- och framgångsfaktorer för dessa barn. 

 
• Att kommunen samarbetar med polisen för mer patrullerande närvaro i 

staden. 
 

• Att känslan av trygghet stärks, särskilt för kvinnor. Detta ska ske genom 
bättre upplysta promenadstråk, nattvandringar och en stadsplanering som 
bygger bort platser där övergrepp kan ske obemärkt.  

 
• Att Helsingborg stärker det förebyggande arbetet mot missbruk och får in fler 

missbrukare i vården.  
 

• Att samverkan mellan olika förvaltningar och myndigheter ökas för att 
komma åt organiserad brottslighet.  
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Hela Helsingborg ska leva 
 
Helsingborgs kommun är mycket större än stadskärnan, men allt för ofta glöms de andra 
orterna bort. Helsingborg riskerar att klyvas mellan stad och land: där staden 
moderniseras och växer medan landsbygden hamnar på efterkälken. Centerpartiet i 
Helsingborg för en närodlad politik för att hela Helsingborg ska leva, med mer aktiviteter 
och service på landsbygden och med bättre villkor för företagande och pendling.  
 

Centerpartiet vill 
	

• Att Skånetrafiken kör tätare turer. 
  

• Att Helsingborg bygger ut pendlarparkeringarna i anslutning till stationerna 
runt om i kommunen.  
 

• Att reglerna kring vatten- och avlopp på landsbygden ses över och görs mer 
rättvisa. 
  

• Att Helsingborg avskaffar kraven på att odla ekologiskt om man brukar mark 
som ägs av kommunen. Lantbrukaren bör själv få välja odlingsmetod.  
 

• Att Helsingborg skapar ”kulturturer” på landsbygden för att öka 
landsbygdsturismen.  
 

• Att det skapas cykel- och gångväg längst hela Råådalen och förenkla för 
friluftslivet i kommunen. 
 

• Att det byggs utomhusgym i fler orter i kommunen. 
 

• Att Helsingborg verkar för att strandskyddet förändras för att göra det 
enklare att utveckla orter nära hav, sjöar och vattendrag  
 

• Att Helsingborg tillskriver regeringen om att bli försökskommun för 
gårdsförsäljning och mikrobryggeriförsäljning av öl och vin. 
 

• Att Helsingborg uppmuntrar byggande och verksamhet på landsbygden med 
förenklade plan- och bygglov och enklare tillståndsgivning där det är möjligt.	
	

• Att en landsbygdsberedning införs i Helsingborg med ansvar för att utveckla 
Helsingborgs landsbygd. 
 

• Att möjligheten att sätta upp skyltar vid väg utökas. Det kan vara avgörande 
för affärsverksamhet på landsbygd, som annars inte blir upptäckt. 
 

• Att åkermark bevaras i största möjliga mån, så länge byggnation inte behövs 
för att utveckla servicen och livskvalitet i orterna runt om Helsingborg stad. 	
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Stadsbyggnad 
 
Helsingborg ska vara en levande kommun och den infrastruktur som är Helsingborgs 
livsblod ska hållas i toppskick. Viktigare än infrastrukturen är dock människorna som 
lever här. Centerpartiets närodlade politik ger var och en större möjlighet att resa i 
kommunen, även på nätterna, och skapar bättre villkor för ett levande kultur-, nöjes- 
och uteliv.  
 

 
   
  

Centerpartiet vill 
 

• Helsingborgs mest centrala torg, Stortorget och hamntorget, ska göras 
parkeringsfria. Istället för parkeringsplatser ska de bli platser där människor 
kan mötas och umgås på. 
 

• Att mer dialog förs mellan kommunen, Skånetrafiken och medborgarna för att 
förändringar i kollektivtrafiken ska få en tydligare förankring. 
 

• Att fler nattåg mellan Malmö och Helsingborg införs så att det blir enklare att 
ta sig hem på natten även från andra skånska kommuner.  
 

• Att Helsingborg prioriterar gatu- och vägunderhållet högre i hela kommunen.  
 

• Att en tunnel byggs mellan Helsingborg och Helsingör, den så kallade HH-
förbindelsen.  
 

• Att Familjen Helsingborg arbetar hårdare för att säkra vattenkvaliteten i 
Öresund.  
 

• Att E6:an görs bättre och säkrare och i förlängningen byggs ut med en tredje 
fil som t ex kan reserveras för klimatsmarta alternativ/kollektivtrafik.   
 

• Att Helsingborg värnar om ett levande och pulserande uteliv. Dels genom att 
bevara tillstånden för de klubbar som har öppet till 05:00 och dels genom att 
göra det möjligt för uteserveringar att ha öppet senare än de får idag.  
 

• Att ett parkeringsgarage byggs vid Landborgen i centrala Helsingborg, så att 
parkeringsplatser och biltrafik kan flyttas dit från våra mest centrala torg.  
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Idrott och fritid 
 
En aktiv och meningsfull fritid är viktig Förutom att livet blir rikare och roligare så bidrar 
det också till ett friskare liv och förebygger många sjukdomar – både fysiska och 
psykiska. Centerpartiet i Helsingborg vill därför öka möjligheterna till en för alla i 
kommunen aktiv och rolig fritid.  
 

 
 
 
 

Centerpartiet vill 
 

• Att Helsingborg utökar ”bli ditt bästa jag”, ett projekt som hjälper elever att 
göra fysisk aktivitet till en naturlig del av vardagen och lära sig mer om sin 
egen hälsa, till fler skolor. 
 

• Att Helsingborg utökar lägerverksamheten på de läger som kommunen 
driver, med mer tid, och större variation.  
 

• Att Helsingborg bygger ny ishall för att se till att ungdomsverksamheten på 
is, bl.a. hockey och konståkning har rimligare träningstider. 
 

• Att Helsingborg bygger en ny simhall för att öka tillgången till 
simundervisning, motion och träning.  
 

• Att Helsingborg arbetar för högre simkunnighet och ökad vattensäkerhet för 
att förhindra drunkningsolyckor i framtiden. 
 

• Att Helsingborg gör idrotten mer jämställd. Just nu görs de flesta 
satsningarna inom mansdominerade idrotter. Bland annat vill vi se fler 
belysta löpspår och bättre möjligheter att simma. Vi vill också belöna de 
idrottsföreningar som aktivt satsar på jämställdhet. 
 

• Att Helsingborg bygger fler idrottshallar för inomhusidrott i kommunen, samt 
ser till att dessa är anpassade för olika slags idrott.  

 
• Att	det	blir	enklare	för	mindre	idrottsföreningar	att	boka	lokaler	eller	utrymmen	för	att	

utöva	sina	idrotter.		
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Kultur 
 
Centerpartiet verkar för en närodlad politik där beslut och påverkan kommer närmre den 
enskilde. På kulturområdet tycker vi därför att det är viktigt att prioritera tillgänglighet 
och geografisk spridning, så att fler kan komma åt kulturutbudet.  
 
Centerpartiets närodlade kulturpolitik betonar också medskapande och delaktighet, så att 
fler har en chans att pröva sin lycka som kulturskapare. På så sätt för vi kulturen 
närmare människan, och ut från institutioner och rum som många kan uppleva som 
otillgängliga och främmande.  
 

  

Centerpartiet vill 
 

• Att Helsingborg bevarar områdesbiblioteken och förlänger öppettiderna. 
Verksamheten på biblioteken ska utvecklas ytterligare så att de fungerar som 
mötesplatser för människor. 

 
• Att Helsingborg decentraliserar kulturskolan och flyttar ut den till skolor, 

områdesbibliotek och lokala samlingslokaler så att kulturundervisning blir 
tillgänglig för alla ungdomar i kommunen. 

 
• Att Helsingborg skapar fler platser för friare och spontanare kulturutövning 

som även attraherar ungdomar och mindre konventionella kulturskapare. 
 

• Att resurser prioriteras om från de traditionella kulturinstitutionerna som t.ex. 
Dunkers och Konserthuset, till förmån för nytt kulturskapande och nya 
upplevelser. Dessa ska vara tillgängligare även för de som inte vill ta sig in till 
centrum. 

 
• Att Helsingborg sänder kulturproduktioner från bland annat Helsingborgs 

Stadsteater och konserthus digitalt till t.ex. bibliotek och vårdboenden. 
 

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

 
• Att Helsingborg omprioriterar det 1%-mål för offentlig utsmyckning som nu 

används till konstverk i samband med att Helsingborg bygger nya fastigheter, 
till förmån för att använda pengarna till mer levande kultur och mer 
medskapande. 
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Utbildning 
 
Centerpartiets driver en närodlad utbildningspolitik. Skolan ska byggas underifrån av 
lärarna som bäst känner varje enskild elevs behov. För ett livslångt lärande måste 
utbildningen hålla hög kvalitet med studiero i klassrummet där varje lärare har tid för 
varje enskild elev. Därför vill vi stärka lärarna, med bra löne- och karriärmöjligheter, och 
eleverna med mer inflytande över de egna studierna. Eleverna ska ges större möjligheter 
att utvecklas i skolan. För att varje enskild skola ska bli bättre är det viktigt att man lär 
av varandra och att de skolor som lyckas extra bra får stå modell för andra skolor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centerpartiet vill 
	

• Att Helsingborg satsar på skolmaten i kommunen. Skolmaten ska i största 
möjliga mån lagas på plats med närproducerade, klimatsmarta råvaror och 
hålla hög kvalitet.  

 
• Att barngrupper i förskolan och låg- och mellanstadiet ska vara så små som 

möjligt.   
 

• Att det satsas på en bra, närvarande och tillgänglig elevhälsa som finns i 
elevernas vardag för att kunna stödja elever med olika behov.  

 
• Att Helsingborg värnar det fria skolvalet. Varje elev ska själv få välja vilken 

skola man ska få gå i, det ska inte avgöras av varken lottning eller föräldrars 
plånbok. 
 

• Att Helsingborg tar fram åtgärder för särbegåvade elever, bland annat med 
undervisning av varierad svårighetsgrad med lärare från högre nivåer. Vi vill 
också ge mer möjligheter till utbildning genom utmaningar och 
problemlösning.  
  

• Att elever i grund- och gymnasieskolan ska erbjudas någon form av fysisk 
aktivitet/rörelse varje dag.  
 

• Att Helsingborg utökar projektet ”Från jord till bord” genom utökad 
undervisning om närproducerade livsmedel. 

 
• Att rätten till skolskjuts utsträcks till alla elever, så att även de som bor på 

landsbygden har möjlighet att gå i friskolor.   
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Gymnasieskolan är språngbrädan in i framtiden! Det är där som elever får möjlighet att 
påverka sin utbildning och bestämma sig för vad de vill göra av sin framtid. Därför är det 
viktigt att den håller hög kvalitet och ger elever möjlighet att utvecklas, samt att det 
finns goda möjligheter att läsa upp tappade gymnasiebetyg. Helsingborg ska sträva efter 
att bli Sveriges skolbästa kommun! 
  

Centerpartiet vill 
	

• Att alla gymnasieelever ges möjlighet till praktik under utbildningen. 
 

• Att Helsingborg ökar samarbetet mellan näringslivet och skolan, med mer 
arbetsmarknads- och yrkeskunskap samt fler studiebesök. Detta ska kopplas 
till studie- och yrkesvägledningen.  
 

• Att Helsingborg utökar samarbetet inom familjen Helsingborg gällande 
gymnasievalet.  
 

• Att Helsingborg garanterar att elever i behov av assistent fortsatt får det om 
de antas på någon av våra gymnasieutbildningar.  

 
• Att på prov erbjuda gymnasielever sovmorgon, med hänvisning till den 

forskning som visar på ett positivt resultat av detta. 
 

• Att Helsingborg stödjer elevdemokratin genom att ge elevkårerna större 
resurser.  

 
• Att Helsingborg påbörjar ett utbyte med Danmark för att öka förståelsen i 

nordiska språk bland Helsingborgs elever 
 

• Att alla elever skall erbjudas att studera under sommarlovet, så kallad 
sommarskola. 

 
• Att Helsingborg satsar mer resurser för fler platser och högre kvalitet på den 

kommunala vuxenutbildningen, med fokus på bristyrken inom bl.a. 
omvårdnad. 
 

• Att Helsingborg skapar ett tvådelat Komvux, där den ena delen är anpassad 
för de som inte fullgjort en gymnasieutbildning och den andra delen är 
anpassad för personer som vill lära sig något nytt.  
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Allt börjar med en bra lärare. I Helsingborgs skolor har vi idag många duktiga och 
engagerade lärare. Varje dag förändrar de samhället genom deras insatser i våra 
klassrum runt om i kommunen. Vi måste fortsätta stötta dessa lärare för att kunna 
leverera en skola och utbildning i världsklass.  
  

Centerpartiet vill 
	

• Att fler lärare vidareutbildas i digitala verktyg i klassrummet för att få största 
utväxling av de digitala verktyg som kommunen använder sig av. 

 
• Att fler lärare vidareutbildas i HBTQ-frågor.  

 
• Att Helsingborg stärker möjligheterna för universitets- och högskolestudenter 

att praktisera i kommunen så att fler lärarstudenter söker sig hit. 
 

• Att lärarna avlastas från fler administrativa bördor och att administrativa 
lärarassistenter anställs i skolorna, vilket bidrar till att lärare kan lägga mer 
tid på att vara lärare. 
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Demokrati 
 
Centerpartiet driver en närodlad politik där makten ska finnas så nära människan som 
möjligt. För att flytta makt och inflytande i Helsingborg närmare dig så lägger vi ett antal 
förslag för att göra politiken öppnare och enklare att ta del av samt skapar nya vägar för 
att kontakta och lämna förslag till kommunens ledning.   

Centerpartiet vill 
	

• Att systemet med Helsingborgsförslag ändras, så att förslagen lyfts upp till 
politisk behandling. 

 
• Att samtliga nämndssammanträden ska vara öppna för allmänheten, så länge 

sekretessärenden inte behandlas.  
 

• Att Helsingborg marknadsför fullmäktige- och nämndsmöten mer. 
 

• Att Helsingborgs rådhus ska vara mer öppet för besök och rundturer för 
allmänheten, turister och elever i Helsingborgs skolor.  

• Att Helsingborg skapar fler kontaktytor och mötesplatser där politiker och 
medborgare kan träffas och ha dialoger. 
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Helsingborgs ekonomi 
 
Helsingborg ska vara en fri och företagsam kommun som samtidigt klarar av att utföra 
sina välfärdstjänster. Därför är det viktigt att stadens ekonomi är i ordning. Till skillnad 
från kommuner som t ex Malmö, där en socialdemokratisk berg- och dalbana sveper dem 
från överdrivet spenderande till budgetproblem, så är vårt mål att Helsingborgs ekonomi 
är i balans. Det ger förutsägbara ekonomiska ramar för att kunna behålla en god och 
jämn nivå av verksamhet och satsningar samt även över tid öka och utveckla dem.  
  

Centerpartiet vill 
 

 
• Att Helsingborgs ekonomi sköts på ett försiktigt och 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 tolkningen av Dunkers testamente ses över för att kunna använda 
pengarna till fler goda insatser för Helsingborg. 
 

• Att kommunen ska vara redo att avyttra kommunala äganden och 
ägarandelar om andra marknadsaktörer kan göra jobbet minst lika bra, och 
istället investera vinsten i annat som ger avkastning och som ej konkurrerar 
med marknaden. 
 

• Att externa personer tas in i styrelserna till kommunens bolag.  
 

• Att undvika skattehöjningar såvida dessa inte blir nödvändiga för bevarandet 
av välfärdens kärna.  
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Vård- och omsorg 
 
Sedan 2014 har Centerpartiet haft ordförandeskapet i Vård- och omsorgsnämnden. 
Under denna period har vi jobbat aktivt för en äldrevård som inte bara håller människor 
vid liv, utan ger dem möjligheter att verkligen leva. Vi vill fortsätta våra satsningar som 
gjorts på närodlad mat, lagad på äldreboendena, och på en hemvård som låter 
människor bo kvar hemma så länge de vill. Vi vill utnyttja digitaliseringens möjligheter 
för att förenkla i de äldres liv och ge tillgång till kultur och nöje. Vi vill också stärka 
personalen i omsorgsyrkena, med fler möjligheter till fortbildning och karriär. På så vis 
verkar vi för ett värdigare och levnadsgladare åldrande i Helsingborg.  

Centerpartiet vill 
	

• Att Helsingborg utvecklar hemvården så att fler personer har möjlighet att 
bo kvar i den självvalda hemmiljön. 
 

• Att Helsingborg satsar på tillagningskök på fler av våra äldreboenden. Med 
mat lagad på närproducerade, klimatsmarta råvaror som håller hög 
kvalitet.  
 

• Att ge allt fler av våra äldre möjlighet att komma och äta på våra 
vårdboenden, skolor och liknande offentliga inrättningar. 
 

• Att kompetensen i demensfrågor stärks med fler demensavdelningar, fler 
Silviacertifierade boenden och mer demensutbildningar för våra anställda.  
 

• Att Helsingborg satsar på sina medarbetare genom att erbjuda fler 
fortbildningar och fler karriärvägar. Genom fortbildning kan vi öppna upp 
för fler yrkesområden inom vård- och omsorg.  
 

• Att Helsingborg utnyttjar digitaliseringens möjligheter i hela äldrevården. 
Med sensorer, digitala nyckelsystem och kommunikationsredskap ger vi 
personalen mer tid till den enskilde vårdtagaren och förenklar kontakt 
med nära och kära.  
 

• Att den ofrivilliga ensamheten motverkas i samarbete med föreningar och 
civilsamhälle, samt med personal som har mer tid till den enskilda vård- 
och omsorgstagaren.   
	

	


