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Helsingborg har unika förutsättningar. Vi lever i ett av världens bästa länder, i 
en region som tillsammans med Köpenhamn och västra Skåne är en av Nordens 
motorer och nav för tillväxt. Vi har livskvalité, och det är en stad där man njuter 
av stadsliv, havet och skogen.

Vår målbild för Helsingborg är att vara en inkluderande stad, där alla känner 
sig välkomna, trygga och känner att de kan bidra. Ett Helsingborg som klarar 
klimatomställningen. Ett Helsingborg som håller ihop, där naturen finns men 
även stadens puls. Där kunskap och företagande bidrar till ett hållbart samhälle, 
och där invånarna känner de kan påverka sin stad på ett meningsfullt sätt. 

Ett Helsingborg där alla behövs.

Därför har vi gjort följande målbilder och visioner.

Meningsfull vardag
Helsingborg är den tillåtande staden där alla 
oavsett förutsättningar, och genom hela livet, 
förväntas och tillåts bidra. Ett gynnsamt 
företags- och föreningsklimat gör att hållbara 
och värdeskapande företag och föreningar 
blomstrar. Detta ger i sin tur förutsättningar för 
det goda och meningsfulla livet i en stad med en 
tillåtande atmosfär, havet och naturen.

Målbild:
• 100 procent meningsfull sysselsättning  

i Helsingborg 2050

Tillsammans bygger vi 
framtidens Helsingborg
Helsingborg ska vara en stad av och för 
Helsingborgare. En stad som vi bygger och fyller 
med innehåll tillsammans. Våra beslutsprocesser 
ska präglas av dialog och involvering. Känslan 
av medskapande i tidiga skeden ska vara så 
stark att behovet av folkomröstningar inte ska 
finnas. Vi ligger i framkant och vågar testa 
nya metoder för att inkludera Helsingborgarna 
tidigare och mer i beslut om vår gemensamma 
stads framtid.

Målbild:
• En stad av Helsingborgare för Helsingborgare, 

där namninsamlingar inte ska behövas för att 
politiken ska lyssna



Värdeskapande lärande
Tillgång till en jämlik och meningsfull utbildning 
av hög kvalitet är en självklarhet i vårt 
Helsingborg. Värdeskapande lärande genom hela 
livet är basen för utveckling både för individ och 
stad. Det hjälper till att skapa en stabil grund för 
en meningsfull vardag. Helsingborg ska dra till 
sig de utbildningar som behövs för ett framtida 
blomstrande näringsliv. Här når varje individ sin 
fulla potential.

Målbilder:
• Varje enskild skola i Helsingborg ska vara 

bland de 10 procent bästa i Sverige 
• 15 000 platser inom högre utbildning och YH  

i Helsingborg

Hållbar livsmedelsproduktion
Vi är i Sveriges starkaste region för 
livsmedelsproduktion. För att klara framtida 
klimatutmaningar behöver vi tänka nytt kring 
vår produktion av livsmedel. Det handlar 
både om hur mat odlas och förädlas. Detta 
kräver ny kunskap och innovationer. Vi ser att 
vi inom Familjen Helsingborg har möjlighet 
att skapa förutsättningar för Sveriges, och 
världens, ledande kunskap inom den framtida 
livsmedelsproduktionen. 

Målbilder:
• Världsledande forskning inom hållbar 

livsmedelsproduktion är baserad i 
Helsingborgsregionen

• Vi ser hundratals nya företag inom 
livsmedelsproduktion växa fram i 
Helsingborgsregionen

Helsingborg växer på höjden
Sundets pärla omges av världens mest 
värdefulla åkermark. I en växande stad 
behöver bostäder och samhällsservice växa 
fram. Tillgången till mark är begränsad. Vi 
vill bygga en stad där människor i alla åldrar 
trivs, där utsikten över sundet och det skånska 
landskapet blir tillgänglig för fler och där vi 
värnar åkermarken, parker och grönområden. 
En stadssiluett ska kunna förändras med tiden. 
Ett hållbart Helsingborg växer på höjden. 

Målbild:
• Första skyskrapan år 2035



Ett Helsingborg som håller ihop
Vi vill göra det möjligt för Helsingborg att 
blomstra och att det ska vara attraktivt att bo 
i och utanför city. Det finns unika värden i hela 
kommunen som både invånare och turister ska 
kunna ta del av. 

En förutsättning för att kunna leva, bo och 
arbeta i hela kommunen är en fungerande 
kollektivtrafik med hög turtäthet. I ett 24/7 
samhälle behövs infrastruktur som gör det 
möjligt att både arbeta och ta del av nöjen och 
aktiviteter. 

Helsingborg ska vara en mindre segregerad 
kommun där stad och land har samma 
möjligheter och där utanförskapsområden inte 
finns.

Målbilder:
• Det ska finnas samma möjligheter att leva, 

bo och arbeta på till exempel Drottninghög,  
i Kattarp, i Domsten och på Tågaborg.

• Öka attraktiviteten att bo i stationsnära 
områden såsom Mörarp, Påarp, Vallåkra och 
Gantofta.

www.centerpartiet.se/helsingborg


