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Helsingborg skapar vi tillsammans. Därför är demokrati och ett lyssnande, nära ledarskap en grundbult i 
Centerpartiets politik. De senaste åren har visat att det behövs en politisk riktning som låter helsingborgarna påverka 
mer. Frågan om försäljningen av Öresundskraft har visat att det behövs politiska företrädare som är lyhörda och som 
vågar ge helsingborgarna 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 för att lyssna in vad de som bor och 
verkar i vår kommun vill utveckla kan den lokala demokratin få kraft för framtiden.

Under lång tid har vi tagit de demokratiska framstegen för givna. För hundra år sedan infördes allmän och lika rösträtt, 
genom åren har flera steg tagits för att stärka demokratin. Idag ser vi dock att utvecklingen i vår omvärld pekar i en 
helt annan riktning. På många håll utmanas människors rättigheter och möjligheter i samhället, exempelvis beroende 
av kön, sexualitet, religion och etnicitet. Denna bakåtsträvande utveckling måste stoppas.
 
Samtidigt ser vi hur förtroendet för politiker och samhällsinstitutioner sjunker. På sikt riskerar det att urholka 
legitimiteten för vår demokrati och vårt samhälle. Därför måste Helsingborg bli en lyssnande stad, där stora 
utvecklingsprojekt sker i dialog och samverkan med våra invånare.

Vi måste också stärka inkluderingen i samhället. Idag växer parallellsamhällen fram bland människor som inte 
känner framtidshopp. En tydlig grund för detta finns i att alldeles för många inte klarat skolan. Genom en godkänd 
gymnasieutbildning skapas livsmöjligheter som bidrar till inkludering. För detta krävs stöd och ökade resurser som 
både skapar trygghet och ett stärkt demokratiskt deltagande. 
 
Vårt mål är att det i Helsingborg inte ska krävas folkomröstningar för att politiken ska lyssna. Redan i första steget ska 
helsingborgarnas åsikter få höras och vara en del av utvecklingen av vår gemensamma kommun – för Helsingborgs 
bästa.

Skola och utbildning – kärnan i demokratins framtid
En av de största utmaningarna vi ser idag är att allt fler inte klarar skolan. Detta riskerar att bli ett demokratiproblem 
då detta är en överrepresenterad grupp när det kommer till lågt demokratiskt deltagande. Dessa personer riskerar 
att hamna i ett utanförskap senare i livet, som i sin tur leder till ett större glapp mellan invånaren och det övriga 
samhället. Därför är det en avgörande demokratifråga att alla får möjligheten att klara skolan.

Skolan har också ett viktigt bildningsansvar. Det är i skolan som elever lär sig hur samhället fungerar, vad demokrati 
är och vad val innebär. Därför är det viktigt att alla får en god samhällsundervisning och klarar skolan – skolan skapar 
morgondagens samhällsmedborgare.

Samtidigt har skolan stora möjligheter att lära genom elevdemokrati. Att ha en fungerande påverkansprocess i skolan 
skapar både möjligheter, erfarenheter och praktisk kunskap hos eleverna. Fungerande klassråd, elevråd, programråd 
och liknande är en grundförutsättning för detta. Därför ser vi att elevdemokrati behöver vara ett fokusområde för att 
skapa förutsättningar för inflytande på alla nivåer.

En viktig del i utbildningsområdet är tillgång till bibliotek. Bibliotek är kärnan i vårt bildningssamhälle där alla, oavsett 
vem man är, har tillgång till en stor mängd information genom både böcker och tidningar. Därför är det viktigt att värna 
biblioteken i Helsingborg, särskilt de som är utanför stadskärnan, för att skapa möjligheter för alla att ta del av dess 
utbud.

Integration – alla ska få möjlighet att delta
Idag finns stora utmaningar med att en alldeles för låg andel i flera 
kommundelar röstar. Därför krävs ett demokratilyft för att nå ut till 
områden med lågt valdeltagande som Drottninghög och Planteringen. 
Alla ska känna delaktighet i vår kommunala demokrati och måste ges 
förutsättningar för detta.

Genom ett tätt samarbete med studieförbund och föreningar kan 
kommunen skapa möjligheter för att skapa ett förtroende och kunskap 
om vad val innebär och vikten av att rösta. Här krävs också en aktiv 
samhällsundervisning i de tidiga integrationsstegen. Samtidigt som 
människor som kommit till Helsingborg läser SFI behöver de också lära 
sig hur samhället fungerar. Där är demokrati och fria demokratiska val 
grundbulten i det svenska samhället.

Exempel på skillnad i valdeltagande vid 
kommunvalet 2018 i Helsingborg:

Lägst valdeltagande:
• Drottninghög V: 63%
• Drottninghög Ö: 66%
• Planteringen N: 65%

Högst valdeltagande:
• Ramlösa N: 94 %
• Rydebäck s: 94%
• Laröd V: 93%

Totalt valdeltagande i Helsingborg: 84%



Stöd till föreningsliv – demokratiskola i praktiken
För att skapa möjligheter för fler att delta i demokratin och känna samhällsgemenskap krävs ett aktivt föreningsliv. 
Det är i föreningar som många lär sig hur ett möte går till, det är civilsamhället som integrerar och inkluderar och 
skapar möjligheter för deltagande i samhällslivet på ett imponerande sätt.

Samtidigt visar utvecklingen i Sverige att allt färre engagerar sig i föreningar. Detta är en utmaning. Inkludering 
och integration är viktiga delar för att bygga en demokrati, därför måste fler personer ges möjlighet att delta i 
föreningsaktiviteter.

Forskning visar att minskad föreningsaktivitet leder till en minskad tillit till både medmänniskor och demokratin. 
När man inte längre känner varandra i föreningar så litar man också mindre på andra, inklusive politiker. Därför är 
föreningslivets sociala aspekter väldigt viktiga för att stärka tilliten och den demokratiska utvecklingen i Helsingborg.

Landsbygden måste ges inflytande
Ett område där det finns stora utmaningar att skapa stöd för demokratin är landsbygden. Många är frustrerade över 
att busslinjer dras in, skolor läggas ner och samhällsservice försvinna. Det är viktigt att Helsingborg utvecklar och 
fördjupar dialogen med landsbygden genom att komma närmare de som bor där. Förutsättningarna är inte samma  
i stad som på landsbygden – därför måste även landsbygdens röster få höras i utvecklingen av byar.

Det finns goda exempel, som i framtagandet av Översiktsplan 2021 och från Skånetrafiken i dialog om busslinjer. 
Men dessa måste utvecklas och tas tillvara på. Därför krävs att det finns tjänstepersoner som jobbar särskilt med 
landsbygdsdialog i Helsingborg för att alla ska känna sig delaktiga i utvecklingen av vår kommun.

Invånarna måste involveras i den gröna omställningen
Miljö – och klimatomställningen utmanas på många håll och det är lätt att det skapas en misstro och motstånd i en 
tid av fake news och klimatförnekelse. Detta är ett demokratiskt problem. Vi har till 2030 på oss tills Helsingborg 
ska vara klimatneutralt. Det är en utmaning i en storlek som kräver stora insatser på alla nivåer. Därför behöver 
invånarinvolvering öka betydligt. Genom att ta vara på kraften som finns hos många invånare och tillsammans med 
helsingborgarna ställa om kan vi både skapa en tilltro till klimatomställningen och ställa om snabbare.

Detta klarar vi genom samverkan med civilsamhället och genom ökade satsningar på miljöundervisning och 
miljöstrategiskt arbete. Genom information, dialog och klimatanpassningar av staden kan våra invånare få vara mer 
delaktiga och göra kunniga val i den nödvändiga omställningen.

Vi vill se ett demokratilyft i Helsingborg
Genom att kombinera insatser inom alla områden i vårt samhälle kan vi få ett demokratilyft i Helsingborg. Alla ska 
ha möjlighet att delta aktivt i det demokratiska samhället på sina villkor, och ha möjlighet att påverka utvecklingen 
av vår kommun. Genom nya mötesplatser, ett mer aktivt demokratiutvecklingsarbete och genom att demokrati och 
invånarinvolvering genomsyrar alla beslutsprocesser, kan vi lyfta demokratin ytterligare.

Det kräver dock krafttag. Integrationsprocesserna måste bli bättre, föreningslivet måste stärkas, skolan måste få 
tillräckliga resurser för att ge alla elever stöd att klara skolan, och politiken måste komma närmre invånarna.

Nästa mandatperiod i Helsingborg måste genomsyras av invånarnas möjlighet att påverka och involveras. De 
beslut som fattas i kommunens olika nämnder och i kommunfullmäktige måste sträva mot samma mål – att stärka 
demokratin i Helsingborg.



Centerpartiet Helsingborg vill därför:

• att demokrati lyfts som ett särskilt utvecklingsområde i Helsingborg genom ett uttalat demokratilyft.
• att samtliga förvaltningar i kommunen arbetar aktivt med att stärka demokratin genom exempelvis en högre 

grad av invånarinvolvering
• att elevdemokratin stärks genom riktade satsningar på att utveckla elevråd och liknande efter varje skolas 

förutsättningar.
• att stadens råd ses över utifrån representationsbredd och påverkansmöjligheter
• att utreda ifall ett ungdomsfullmäktige bör införas och hur det i så fall skulle kunna användas för att öka 

ungdomarnas inflytande i Helsingborg 
• att civilsamhället och studieförbunden ges tillräckliga resurser för att nå fler i syfte att öka delaktigheten i det 

demokratiska arbetet
• att Helsingborgs stad utvecklar fler medborgardialoger så att angelägna och aktuella frågor för 

helsingborgarna beaktas.
• att fler kontinuerliga kontaktytor samt mötesplatser skapas där medborgarna och politikerna kan mötas för 

dialoger.
• 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 biblioteken värnas och att varje skola har tillgång till bibliotek med behörig personal
• att staden arbetar aktivt för att motverka utanförskap genom samverkan mellan socialtjänst, 

arbetsmarknadsförvaltning och utbildningsförvaltningen.
• att ett riktat arbete sker gentemot områden med lågt valdeltagande i samverkan med studieförbund och 

civilsamhälle.


