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Inledning
Vi Sverigedemokrater utgår i vårt budgetarbete från att se över behoven i samhället. Syftet med
detta är att möjliggöra ett tryggare samhälle med sann demokrati.
Alla medborgares åsikter ska representeras i demokratins korridorer och våra väljares åsikter beaktas
genom vår syn på de satsningar vi avser göra den kommande perioden. Detta resulterar framöver i
ett betydligt mer demokratiskt Helsingborg. Ett Helsingborg där politikerna låter invånarna vara me d
och bestämma oftare i viktiga beslut, och inte som idag där denna möjlighet endast ges vart fjärde år.
Vi vill låta folkomröstningar få avgöra fler frågor och vill gärna ha en allmänhetens frågestund.
Sverigedemokraterna vill se en betydligt mänskligare stad där invånarna har möjlighet att bl i e n de l
av staden och dess framtid. Inte som idag där de styrande skapar ett segregerat samhälle.
Vi värnar som alltid om kärnfamiljens trygghet och behov, och det är bland annat detta vi utgår från i
vårt budgetarbete.
Samhället har idag stora områden som vi i Sverigedemokraterna anser är eftersatta. Vi har lagl öshe t
och ett välfärdssystem i förfall. Medborgarna ska känna trygghet inför framtiden genom en säker
ekonomi, så vi kan rusta upp och utöka vården, se över skolsystemet och barnens mående i
mångfaldens skolsystem.
Vi har i grunden ett socialkonservativt synsätt som ligger till grund för dessa värderingar, där vi bland
annat vill återskapa begreppet Folkhemmet. Värderingar som gått förlorade efter många år av
landets misskötsel.
Satsningarna på våra äldre har ännu inte vunnit gunst hos andra partier, men vi håller oss kvar äve n
vid denna del i vår politik. Våra äldre ska inte betala priset för en kostsam invandring och inte he l le r
få sämre vård på grund av bristande omdöme vid effektiviseringsåtgärder.
Ökade satsningar på skolan ser vi som en nödvändig och bra investering och det är för oss ett vi kti gt
och prioriterat mål.
Våra satsningar ger oss en trygg och bra början till ett balanserat samhälle med mindre sociala klyftor
och motsättningar. Det finns i våra satsningar även utrymme till förbättring för de som arbetar i nom
vård och skola. Man måste ha bra förutsättningar för att leverera bra resultat.
Michael Rosenberg, kommunalråd (SD)
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Stadens mål
Vi deltar ej i beslutet

Ekonomisk balans och god ekonomisk hushållning
Förslag till beslut:
– Bifall till förslagen från de blågröna

Flerårsplan för driftbudget 2018-2019
Förslag till beslut:
– Bifall till förslaget från de blågröna

Stadsövergripande uppdrag
Förslag till beslut:
– Bifall till förslagen från de blågröna
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Barn- och utbildningsnämnden
Helsingborgs skolor ska vara en plats för lärande och utveckling för alla stadens ungdomar. Såväl
högpresterande som lågpresterande elever ska erbjudas fullgoda möjligheter att nå dit de vill. För att
klara det har staden ett stort ansvar att se till varje enskild individs behov, elever som ligger långt
före ska inte behöva hindras från att vidareutvecklas och de elever som ligger efter ska ges de
möjligheter som behövs för att komma ifatt övriga elever. Därför behöver skolorna se över en
ytterligare individanpassning av skolundervisningen. Detta skulle gynna både de e l ever som l i gge r
före samt de som ligger efter och skulle ge lärarna en ytterligare förståelse för gemene e le vs uni ka
förutsättningar.
Sverigedemokraterna vill framhålla vikten av att det svenska språket är nyckeln till en lyckad
assimilation av stadens invånare med utländsk bakgrund. Därför menar vi att svenska ska vara
obligatoriskt som språk i såväl korridor som klassrumen, bortsett från i ren språkundervisning. De tta
leder till en snabbare språkinlärning men även att alla inkluderas oavsett språkkunskaper. Givetvis så
är den Internationella skolan i Helsingborg undantagen.
Vidare menar vi att staden bör bli en försökskommun för slopad skattefinansierad
modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan. I förskolan ska modersmålsundervisning i nte
förekomma överhuvudtaget utan fokus ska ligga på att lära sig svenska. Helsingborgs stad ska inte
verka för att göra fler modersmål till moderna språk i syfte för att förenkla skolundervisningen för
elever med ett visst modersmål.
Helsingborgs stads skolor ska ha nolltolerans mot våld och hot. När elever och personal på stadens
skolor blir mobbade eller på andra sätt utsätts för trakasserier måste staden agera kraftfullt. Det ska
aldrig vara så att den utsatta eleven behöver flytta för att komma ifrån de som trakasserar
vederbörande. Istället bör barn- och utbildningsnämnden utreda möjligheten om inrättandet av e n
jourskola i Helsingborgs stad där stökiga eller mobbande elever kan placeras av stade n. Be hove t av
att öka antalet kuratorer inom Helsingborgs stads skolområde behöver också utredas.
När det gäller våra barns hälsa och framtida hälsa är det samhällets uppgift att ge dem de
förutsättningar som krävs för att få ett hälsosamt liv. Motion och gymnastik är idag inte ett stort
område inom skolan med många kulturer som försvårar för flickor och pojkar att leva hälsosamt.
Sverigedemokraterna ser problemet med segregation redan bland unga och syftar att satsa på att
alla ska motionera mer tillsammans. Segregation är kontraproduktivt för samhället och vi vi l l se ti l l
att motverka detta redan tidigt i barnens liv.
Vi Sverigedemokrater anser att man inte bör göra skillnad på barn oavsett förutsättningar och
ursprung. De som vill lära sig ska kunna göra detta i en trygg miljö utan störande kringmiljöer.
Nybyggnationen av skolor i staden bör ske i en sådan takt att den motsvarar befolkningsökningen i de
olika stadsdelarna. Sverigedemokraterna ser också ett problem med överetablering av friskolor i
staden och menar att etableringen av nya friskolor endast bör godkännas efter en enskild och fullgod
bedömning i varje enskilt fall. Det kan handla om att friskolan erbjuder en skolform som idag inte
finns i stadens kommunala verksamhet, eller en friskolekoncern som tenderar att leverera bra
resultat.
Skolan har som ansvar att förbereda våra barn för framtiden. Barnens föräldrar bör därför ha mer
inblick i hur barnen formas i skolan och få ett större ansvar för barnen även då de inte är hemma.
Uppfostran är en central del i Folkhemmet och föräldrar ska enligt Sverigedemokraterna bära de l av
ansvaret för det barnet gör i skolan.
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Sverige är i många mätningar på många sätt en oerhört framstående nation. När förvaltningens
direktörer och tjänstemän reser runt i världen för att få inspiration menar Sverigedemokraterna att vi
bör lära oss av det land som levererar bäst skolresultat, nämligen Singapore och inte Nya Zeeland.
Sverigedemokraterna är också oerhört kritiskt inställda till modernistisk skolundervi sning i form av
skolor som inte har läxor, som inte har klasser eller scheman där eleverna får göra lite som de m vi l l .
Vi tror det är bra och nyttigt för barn att redan tidigt ha regler och strukturer i sina liv då det annars
kan bli en svår omställning när eleverna sedan ska ut på arbetsmarknaden. Många unga människor är
idag deprimerade och vi ser en tydlig koppling från en kravlös ungdom till en vuxenvärld med krav.
Maten som serveras i våra skolor ska vara näringsrik och god. Köttet som serveras ska vara framtaget
enligt svenska djurskyddslagar vilket innebär att ritualslaktat kött inte kommer tillåtas serveras i
skolorna. Sverigedemokraterna ser positivt på att maten som serveras i högre utsträckni ng ska vara
ekologisk men menar att fokus bör ligga på att öka mängden mat som är närproducerad för att gynna
våra svenska bönder.
Helsingborgs stad har en enorm brist på förskoleplatser, inte minst i stadens centrum. Vår främsta
kritik mot dagens barnomsorg riktar vi mot de allt ökade gruppstorlekarna. Sverigedemokraterna
menar därför att staden bör tillskriva regeringen om att Helsingborgs stad ska bli en försökskommun
för ett återinfört vårdnadsbidrag för att på detta sätt frigöra fler förskoleplatser. Inom kommunen
bör vi därefter dubbla detta bidrag för att fler ska utnyttja detta. Vi är övertygade om att både den
pedagogiska och sociala utvecklingen på ett fullgott sätt kan ske i hemmet tillsammans med
vårdnadshavaren likväl som på en kommunal institution.
Förslag till beslut:
– Att godkänna ekonomisk tilldelning för barn- och utbildningsnämnden enligt
Sverigedemokraternas förslag
– Att utarbeta styrkort i enlighet med intentionerna i Sverigedemokraternas förslag

Vård- och omsorgsnämnden
Vården och omsorgen för våra äldre och våra funktionsnedsatta är alltid prioriterad och viktig för oss
som har ansvaret. Vården och omsorgen ska vara individuellt utformad, professionellt utförd,
kvalitativt säker och lättillgänglig. Den behövande ska erhålla en så bra livskvalitet som går att uppnå
utifrån befintliga förutsättningar. Trots stort hjälpbehov på grund av ålder, sjukdom och
funktionsnedsättning ska individen ses som en autonom person med bibehållen integritet.
Då framtida rekryteringssvårigheter kan förutspås samtidigt som vi hanterar ett ständigt ökat antal
äldre är det viktigt att underlätta och effektivisera arbetet för våra medarbetare. Olika digitala
lösningar och tekniska hjälpmedel är en viktig och nödvändig satsning som i hög grad måste
implementeras i verksamheten.
Digitala signerings- och planeringsverktyg bör införas på samtliga vårdboende och efterhand utökas
till att omfatta även hemsjukvården. Nyckelfri hantering är en ytterligare prioriterad åtgärd som bör
genomföras fullt ut i verksamheten. Vidare kan all nattlig övervakning som inte kräver fysisk närvaro
ske med kameraövervakning. Hos oroliga personer även komplement av rörelsesensorer. De digital a
och tekniska möjligheterna är oändliga och det är viktigt att vi tar del av det utbud som fi nns, vågar
prova nytt och satsa för att utveckla omsorgsarbetet och öka patientsäkerheten.
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Att införa fler personalkategorier på våra vårdboende är nödvändigt. För oss är det en självklarhet att
man ska utföra det yrke man är utbildad för. Våra undersköterskor ska utföra omvårdnadsarbete och
inte påläggas arbetsuppgifter man är överkvalificerad för. Detta är inte bara slöseri på kompetens
utan även en degradering av yrket. Lokalvårdande personal ska sköta städning och tvätt och
köksbiträde tillredning och servering av mat och där tillhörande sysslor.
Att ha kockar på våra boende är en framtida vision men kan bli aktuellt först då boende na har e gna
tillagningskök. Maten och måltidssituationen har förbättrats avsevärt det senaste året på samtliga
kommunala boende. Det är viktigt att maten som serveras är god och har ett högt näringsinnehåll.
Undernäring är ett tilltagande problem för våra äldre av olika orsaker. Risken för fallolyckor och
trycksår ökar vilket medför en markant försämrad livskvalitet för den som drabbas. Därför måste vi
göra vad vi kan för att minimera risken för och uppkomsten av detta.
Individuellt utformade nutritionsvårdplaner för samtliga boende och mer frekvent servering av
mellanmål dagtid är absolut nödvändigt. Köttet som serveras ska vara framtaget enligt svenska
djurskyddslagar vilket innebär att ritualslaktat kött inte kommer tillåtas serveras på vårdboende.
Sverigedemokraterna ser positivt på att maten som serveras i högre utsträckning ska vara e kol ogi sk
men menar att fokus bör ligga på att öka mängden mat som är närproducerad för att gynna våra
svenska bönder.
Dokumentationen styrs av lagar och sker i dokumentationssystemet Procapita. Systemet behöver
dock ses över och justeras för att bli mer hanterbart och lättöverskådligt dels för att öka patient
säkerheten och dels för att effektivisera och minska dokumentationstiden för personalen.
Sjukskrivningstalen fortsätter att öka, både långtids- och korttidssjukskrivningarna och ligger i dag på
över tio procent. Samarbetet med företagshälsovården med hälsofrämjande åtgärder och proje kte t
”hållbart arbetsliv för äldre” är bra åtgärder som på sikt kommer att ha effekt.
Sittande majoritet har också valt att anställa nya yrkesgrupper som inte har med själva
omsorgsarbetet att göra. Pedagoger, assistenter och beteendevetare ska handleda och stödja
personalen. På vilket sätt detta ska minska arbetsbelastningen på personalen har vi svårt att se. Vi
anser snarare att detta är att blunda för den faktiska orsaken nämligen daglig fysisk och psykisk
stress och en ständig känsla av otillräcklighet.
Att öka antalet chefer som också gjorts är ytterligare ett steg i fel riktning. Vi vill istäl let mi nska ne r
antalet chefer och låta beslutsfattandet ske i huvudsak av personalen på enheten som arbe tar me d
patienterna och deras anhöriga. Detta ökar medinflytandet och delaktigheten som i sin tur bidrar ti l l
större tillfredställelse och trivsel hos personalen.
När vi dessutom utbildar chefer i att lära sig läsa och tolka statistik över sjukskrivningstalen be höver
man nog fundera över vilka prioriteringar man ska fokusera på och om de har något egentligt syfte.
Skärpta språkkrav för arbetssökande i hela verksamheten är nödvändigt. Anställd personal ska kunna
hantera svenska språket i tal, skrift men även läsförståelse. Att ge avkall på detta leder til l väse ntl ig
försämring för kunderna. Våra äldre har många gånger viss kognitiv nedsättning, dålig hörsel med
mera och har svårt att tillgodogöra sig information som inte är språkmässigt förståelig.
Att underlätta inträdet på arbetsmarknaden genom ”snabbspår” för våra nyanlända är inget vi tror
på. Vi ska ha utbildad personal och detta ska gälla alla. Slöjförbud är en självklarhet. De personer som
på grund av religiösa skäl inte kan anamma detta ska ges möjlighet att säga upp sig själv utan
uppsägningstid.
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Intentionen hos det blå-gröna styret är säkerligen god när man väljer att konkurrensutsätta
vårdboende och LSS verksamhet och ta in privata aktörer. Alltför många privata aktörer uppvisar vi d
kvalitetsmätningar sämre resultat än de kommunalt drivna. Att man då gång på gång välje r att ta i n
något som uppenbarligen inte fungerar är för oss en gåta. Konsekvenserna för de inblandade är
förödande. Det skapar kaos och oro hos såväl boende, anhöriga som personal. Vi vill att man i
framtiden tar detta i beaktande och bibehåller samtliga enheter i kommunal drift. Misstag be höver
inte återupprepas.
Hemtjänst kan med fördel drivas i intraprenadliknande former. Att planering och beslut fattas av de
som står kunden närmst ger ökat ansvarstagande, delaktighet och engagemang hos personalen.
Kontinuiteten beträffande personal, avtalade tider och på vilket sätt arbetet utförs förstärks, men ger
även större möjlighet till individuell anpassning och flexibilitet för kunden, relaterat till ökad
trygghet.
Personer med hemtjänst ska kunna köpa lunch på valfri kommunal grundskola. Lunchpriset ska
utgöra självkostnad och således inte belastar verksamhetens budget.
Förslag till beslut:
– Att godkänna ekonomisk tilldelning för vård- och omsorgsnämnden enligt Sverigedemokraternas
förslag
– Att utarbeta styrkort i enlighet med intentionerna i Sverigedemokraternas förslag

Stadsbyggnadsnämnden
För oss Sverigedemokrater gäller målsättningen och utgångspunkten att staden ska vara till för
medborgaren och inte tvärtom. Staden ska upplevas och vara en förstklassig stad som är ren, trygg
och säker. Ingen text tryckt på papper gör staden tryggare eller halvhjärtade åtgärder som nu med
ökad belysning, dialog eller klippning av växtlighet ger ett fullgott resultat.
För verklig trygghet i dagens Helsingborg där bristande polisresurser är vardag behövs
ordningsvakter, kameraövervakning i utökad omfattning samt att Helsingborg stad verkar för att vi
ska kunna införa kommunala poliser.
Helsingborg har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras. Historiskt förankrade
byggnadsmiljöer i en mänsklig skala skapar hemkänsla och trygghet för många invånare och har en
positiv inverkan på turistnäringen. En kulturell planering, med fokus på medborgardialog,
byggplatsens historiska förutsättningar, det lokala kulturarvet och vikten av en social känsla och
samhörighet skall gälla i stadsplaneringen.
Kontroversiella byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt
avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition bör inte uppföras. Ett sätt att värna det
kulturella och estetiska arvet kan vara att införa en så kallad kulturell planering.
Staden måste värna om alla de grönytor, gröna stråk och grönområden som återstår. Våra två stora
områden Folkparken, Fredriksdalsparken (Mejeriområdet) och därtill många andra ytor behöver
skyddas från exploatering. Gällande Folkparken och Fredriksdalsparkområdet ska dessa utvecklas till
kulturella gröna områden och parker. Staden behöver generellt satsa på vattenmiljöer i stadsbilden.

8

Därtill behöver staden arbeta fram en övergripande miljöprioriteringsplan eftersom i nte mi nst vårt
reningsverk behöver förstärkas på miljöområdet genom en respirometer och därtill ett re ni ngssteg
gällande läkemedelsrester.
Kommunala laddplatser för elfordon ska vara ett naturligt inslag i stadsbilden då elfordon främjar
luften i city. City behöver även i större grad levandegöras, därför är det lämpligt att utreda
kostnaderna för att införa både gratis parkering och gratis bussresa tur och retur till centrum på
lördagar under affärstid. Infrastrukturen är i stort behov av såväl problemlösningar som
nyinvesteringar.
Staden behöver vidare minska transportbehovet. Detta kan göras genom att samhällsservice värnas
till byarna. När dialog med byalagen förekommer ska samtliga partier i kommunfullmäktige bjudas i n
och politiken i övrigt ska vanligtvis inte detaljstyra medborgarna.
Ytterligare ett transportbehov finns när simundervisning ska bedrivas. Därför vill
Sverigedemokraterna utreda kostnaderna och lokaliseringen för en etablering av simbassänger i både
Maria Park området och i Rydebäck.
En av stadens målsättningar måste vara säker skolväg. Därför skall stadsbyggnadsförvaltningen ge s i
uppdrag att på lämpliga platser införa förstärkt hastighetspåminnelse och eller
hastighetsbegränsning.
Förslag till beslut:
– Att godkänna ekonomisk tilldelning för stadsbyggnadsnämnden enligt Sverigedemokraternas
förslag
– Att utarbeta styrkort i enlighet med intentionerna i Sverigedemokraternas förslag

Arbetsmarknadsnämnden
En stor del av de föreningsbidrag som finns, satsas idag på att ge invandrarföreningar möjlighet att
utöva sin egen kultur. Detta leder till segregering och utanförskap. Föreningsbidrag ska istället ges till
de föreningar som ägnar sig åt att förstärka den svenska kulturen, kunskapen om det svenska
samhället, dess normer, värderingar och lagar. Att lära sig att göra sin plikt innan man kräver sin rätt.
De som kommer hit bör stimuleras till att bli en del av det svenska samhället och på så vis få en
trygghet i att ha en identitet som svensk. Människans behov av att få tillhöra är av största vikt för
individen. Inte förrän man ser sig som en del av gruppen kan man visa omtanke, känna samhöri ghe t
och i längden bidra till samhället.
Vi vill också att staten tar det fulla ekonomiska ansvaret för den nyanlände individen tills den är i
egen försörjning.
Nyanlända ska upplysas om seder, rättigheter och skyldigheter i Sverige direkt när de kommer till
Helsingborg stad och blir anvisade en plats att bo på. Undervisning för nyanlända i svenska språket
ska vara obligatorisk för att få ta del av bidrag. Utan språkkunskaper i det svenska språket, förpassas
dessa nyanlända till ett liv i utanförskap och kommer aldrig in i det svenska samhället utan bl i r fast i
ett bidragsberoende.
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Vi har en moralisk skyldighet att se till att kommunmedborgare och nyanlända som vill bi dra ti l l e tt
bättre Helsingborg har en framtid här. Sverigedemokraterna vill hjälpa dessa individer med ett tryggt
mottagande, till ett liv i samhörighet och harmoni som gagnar både Helsingborg stad och den
nyanlände.
Att få svar idag på en ansökan om försörjningsstöd kan ta upp till tio dagar. Detta är inte ri ml i gt och
vi anser att en medborgare ska kunna få svar på en arbetsdag. Vi vill att frågan utreds och svar ges till
kommunstyrelsen innan utgången av 2018.
Vi Sverigedemokrater anser inte att Helsingborg stad ska fortsätta följa bosättningslagen, då vi i nte
anser att den är förenlig med det kommunala självbestämmandet.
Förslag till beslut:
– Att godkänna ekonomisk tilldelning för arbetsmarknadsnämnden enligt Sverigedemokraternas
förslag
– Att utarbeta styrkort i enlighet med intentionerna i Sverigedemokraternas förslag

Socialnämnden
Stadens barn är i fokus för oss. Vi ser tyvärr fler och fler barn som kommer i kläm i det ökande antalet
vårdnadstvister i staden. Inom detta område vill vi se ökade satsningar som gör att utredningar
behandlas så snabbt som möjligt och att föräldrarna får det stöd som de behöver innan det går så
långt som till domstol. Vi anser att barnen är det viktigaste vi har och vi är medvetna om att
utredningstiderna minskat, men vill vi ändå flagga för att den fortfarande är för lång för att
accepteras och vill att resurserna ökas. Detta för barnens bästa.
Det bör även anställas utbildad och kompetent personal på alla HVB-hem, då många av klienterna
har svåra upplevelser och all personal inte har utbildning för detta. Utbildning för vård- och
omsorgspersonal med rätt kompetens motsvarar en eftergymnasial utbildning med inriktning mot
socialt/pedagogiskt behandlingsarbete, eller en högskoleutbildning med motsvarande inriktning.
Stadens hemlösa måste garanteras stöd. Ingen med psykisk ohälsa eller med missbruksproblem ska
behöva bli åsidosatt, utan ha lika stor rättighet till tak över huvudet som alla andra. En hel del har
gjorts för stadens hemlösa under föregående år, men vi vill att den satsningen fortsätter. De t kan ju
inte vara rimligt som det är idag att människor som aldrig har bott i Sverige ska gå före i kön för att få
en lägenhet.
I Helsingborg och runt Knutpunkten har missbruk blivit en förekommande anledning till att
människor inte känner sig trygga. Det sker rån, mord och misshandel som inte förekom i den
utsträckningen tidigare.
Vi tycker att det team som arbetar med den uppsökande verksamheten runt Knutpunkten, mobila
teamet, bör utökas så de som behöver hjälp dygnet runt ska få detta. Vi vill därför utreda
kostnaderna för att utöka mobila teamet.
Förslag till beslut:
– Att godkänna ekonomisk tilldelning för socialnämnden enligt Sverigedemokraternas förslag
– Att utarbeta styrkort i enlighet med intentionerna i Sverigedemokraternas förslag
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Idrotts- och fritidsnämnden
Aktiviteter för folkhälsan är en viktig del som Sverigedemokraterna vill fokusera på. Idrotte n bygge r
broar mellan människor. Ett varierat fritidsutbud i form av idrott främjar idrottshälsa och gemenskap.
Vi vill därför stödja idrottsrörelsen på flera sätt, genom ekonomiskt stöd.
Det ska finnas olika möjligheter till träning och aktiviteter efter skolans slut. Vi ser gärna fler
fritidsgårdar, som är en viktig samlingsplats för olika aktiviteter. Vi behöver se till så folk komme r ut
och rör på sig, i stället för att sitta framför TV och datorn. Det visar sig att ju mer folk är sysselsatta,
desto mindre skador blir det i samhället.
Vi Sverigedemokrater vill att fler flickor ansluter sig till idrotts- och fritidsaktiviteter, i större
utsträckning än idag för det behövs göras mer för dem.
Vi vill att Helsingborgs stad ska ta fram en plan för att bygga fler utomhusgym i staden.
Sverigedemokraterna vill att det etableras fler simbassänger i Helsingborg stad, förslagsvis i både
Maria Park området och i Rydebäck. Vi vill utreda kostnaderna och lokaliseringen för dessa.
Förslag till beslut:
– Att godkänna ekonomisk tilldelning för idrotts- och fritidsnämnden enligt Sverigedemokraternas
förslag
– Att utarbeta styrkort i enlighet med intentionerna i Sverigedemokraternas förslag

Kulturnämnden
Kulturen är viktig för oss Sverigedemokrater. Vi vill särskilt värna och lyfta fram det svenska och
skånska kulturarvet. Kulturen spelar stor roll för samhällsutvecklingen och medborgarnas häl sa. De t
är viktigt att kulturutbudet görs tillgängligt för alla stadens invånare, oavsett ekonomiska
förutsättningar, kön, ålder, ursprung eller bakgrund.
Vi anser att ett nytt stadsbibliotek är önskvärt och att samtliga av stadens områdesbibliotek ska få
finnas kvar. Vårt nuvarande stadsbibliotek behöver moderniseras och renoveras för att möta
framtida utmaningar. Biblioteken är en viktig mötesplats för alla åldrar. Vi vill att stadsbiblioteket ska
hålla öppet alla söndagar, året runt. Vi vill utreda möjligheten att ha obemannade öppettider på våra
områdesbibliotek.
Det är viktigt att staden satsar på den fria kulturen och dess utövare. Det är bland dessa som nya
idéer föds och förverkligas. Vi anser att om man bygger ett nytt stadsbibliotek så finns möjl igheten
att låta den fria kulturen husera i det gamla biblioteket. Här finns då både teater-, konsert- och
utställningsmöjligheter.
Att tillgängliggöra våra kulturinstitutioner för stadens pensionärer anser vi är viktigt samt att inga
priser ska höjas på kulturinträden eller på kulturkortet. För att förstärka våra satsningar på
kultursektorn så avsätter vi fem Mkr.
Vi anser att det är av största vikt att man samarbetar mellan stadens olika förvaltningar för att bryta
isoleringen i stadens bostadsområden och här kommer musikpedagogiken El Sistema att göra
skillnad för våra barn och ungdomar – gärna i fler bostadsområden än de redan beslutade.
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Förslag till beslut:
– Att godkänna ekonomisk tilldelning för kulturnämnden enligt Sverigedemokraternas förslag
– Att utarbeta styrkort i enlighet med intentionerna i Sverigedemokraternas förslag

Fastighetsnämnden
Fastighetsförvaltningens inriktning ska vara administrativ och teknisk förvaltning samt
projektledning. Fastighetsförvaltningen ska ha nära samarbete med och vara lyhörd för stadens
andra förvaltningars behov med avseende på förändringar och behov av bostäder och lokaler på kort
och lång sikt. Som exempel på ovan nämnda förvaltningar kan nämnas men ej vara begränsad till:
Vård- och omsorgsförvaltningen, Skol- och fritidsförvaltningen, Kulturförvaltningen samt
Socialförvaltningen.
Fastighetsförvaltningen ska föra en stram ekonomi och vara kostnadsmedveten, dock utan att ha
negativt påverkan på Fastighetsförvaltningens olika uppdrag, samt vara affärsmässig och l ångsi kti g.
Ovan nämnda förvaltningars behov av lokaler ska tillgodoses, men investeringarna i dessa byggnader
ska göras på ett sådant sätt att lokalerna utan större svårighet och kostnader snabbt kan ändras och
byggas om för andra ändamål och aktiviteter om nämnda förvaltningars behov ändras.
Material som används vid såväl nybyggnation som vid renovering eller ombyggnad ska vara
kostnadsbesparande och miljövänliga på såväl kort som lång sikt. Varor och tjänster inom alla
segment ska upphandlas i konkurrens i enlighet med stadens riktlinjer.
Fastighetsförvaltningen ska undvika att köpa upp och investera kapital i bostadsrättslägenheter, samt
i förekommande fall avyttra de bostadsrättslägenheter som nu förvaltas av Fastighetsförvaltningen.
Att som idag köpa bostadsrätter till nyanlända anser vi Sverigedemokrater är fel väg att gå och det
vill vi inte medverka till.
Onödigt dyra boendelösningar där ett gap uppstår mellan verklig boendekostnad och bruksvärdet på
lägenheten är vi Sverigedemokrater helt emot. Därför minskar vi fastighetsnämndens tilldelning med
tio Mkr.
Vid avyttring av bostadsrättslägenheter ska försäljning och försäljningspris följa marknaden.
Fastighetsförvaltningen tillsammans med Socialnämnden ska verka för att personer som anvisats
boende i lägenhet förvaltad av Fastighetsförvaltningen själva snarast möjligt ordnar sitt boende , och
inte anser att anvisat boende är en permanent lösning på den enskildes boendefråga.
Allt anvisat boende skall vara tidsbegränsat och under inga omständigheter ha en varaktighet som
överskrider en tidsperiod av fyra år, då lagen föreskriver att efter en tidsrymd på fyra år äger den
boende besittningsrätten på lägenheten och kan därefter vägra avflytta från lägenheten som
förvaltas av Fastighetsförvaltningen.
Nyanlända, assylsökande eller personer som beviljats uppehållstillstånd, temporärt eller permanent,
ska inte ha förtur till stadens boende framför andra bostadssökande personer och personer som
studerar på någon av de läroanstalter som finns inom staden.
Fastighetsförvaltningen ska verka för energieffektivisering och energihushållning i stadens
fastigheter, samt följsamt ta del av och hålla sig informerade om forskning och rön inom
energieffektivisering och materialkunskap för att på bästa möjliga sätt fullgöra sitt uppdrag.
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Förslag till beslut:
– Att godkänna ekonomisk tilldelning för fastighetsnämnden enligt Sverigedemokraternas förslag
– Att utarbeta styrkort i enlighet med intentionerna i Sverigedemokraternas förslag

Miljönämnden

År 2010 bodde cirka 2 670 000 eller 28 procent av Sveriges befolkning i städer med över 100 000
invånare. År 2013 bodde 85 procent av befolkningen i tätorter. Denna andel ökar varje år. Nästan e n
tredjedel av människorna bor därtill i en av de sju största städerna. Med andra ord så är det en
betydande del av svenskarna som bor i tätort.
Av de personer som bor i tätort är det endast en begränsad andel som har tillgång till en egen
trädgård. De andra är hänvisade till de grönytor som staden erbjuder. Helsingborg är, förutom
Stockholm, den stad som växer snabbast av alla svenska städer. Många människor vill bo i
Helsingborg.
Vi Sverigedemokrater vill att Helsingborg ska fortsätta växa, men staden måste växa socialt hål l bart.
Vi vill därför planera för och skapa en grön och trivsam boendemiljö för stadens alla invånare.
För många människor är grönskan och grönytorna självklara och välkomna delar av staden. Det är
platser där möten skapas. Grönområdena ger dessutom människor en möjlighet att få vara i nature n
för att njuta och stressa av.
Grönskan i städerna har även andra fördelar förutom de hälsosamma, estetiska och mötesskapande .
Den hjälper bland annat till att rena vatten och luften i staden.
Parkernas varierande rum och öppna gräsytor behövs för lek, samvaro och aktiviteter. Om vi tvunget
måste förtäta staden så förordar vi att vi i så fall bygger på höjden och inte inkräktar på de parker och
grönområden som människorna så väl behöver för rekreation och sitt välmående.
Förslag till beslut:
– Att godkänna ekonomisk tilldelning för miljönämnden enligt Sverigedemokraternas förslag
– Att utarbeta styrkort i enlighet med intentionerna i Sverigedemokraternas förslag

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämndens verksamhet är viktig och bedrivs på ett väl fungerande sätt. Vi
Sverigedemokrater anser att vi ska värna om vår mest utsatta medborgare och därför är det självklart
att värna och uppmärksamma överförmyndarnämndens arbete.
Förslag till beslut:
– Att godkänna ekonomisk tilldelning för överförmyndarnämnden enligt blågrönas förslag
– Att utarbeta styrkort i enlighet med ärendet redovisade intentioner från de blågröna

Valnämnden

Förslag till beslut:
– Att godkänna ekonomisk tilldelning för valnämnden enligt i ärendet redovisat förslag från
blågröna
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Kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt
Satsningen på att stärka och bevara Helsingborg som en hög besöksattraktion bör bevaras. Vi
Sverigedemokrater tycker det bör satsas mer på våra turistattraktioner så att även turistnäringen
ökar och vi får en högre beläggning på våra övernattningsboenden.
Vi tycker även att Helsingborgs stad ska värna om sina anställda och göra Helsingborg till en attrakti v
stad att leva och bo i. Med Helsingborgs attraktiva läge och dess utmärkta förbindelser mot Europa
så ska vi arbeta för att utveckla och utöka företagsamheten. Genom att säkerställa att vi har en bra
dialog med stadens företagare, så förblir Helsingborg en attraktiv plats för företagen.
Staden har många viktiga beslut att ta i framtiden. Att vara lyhörd för demokratins spelregler är
synnerligen viktigt. Vi Sverigedemokrater anser inte att de styrande i Helsingborg har vari t l yhörda,
utan tvärtom hyst ett stort förakt mot medborgarnas vilja.
Vi anser att namninsamlingar till en folkomröstning ska respekteras och genomföras. Al l mänhetens
frågestund och frågan om ett ungdomsfullmäktige är också viktiga demokratifrågor anser vi. Även
rätten att fritt få tycka vad man vill inom stadens verksamheter ska skyddas.
Att värna om stadens grönområden såsom parker, odlingslotter och koloniområden har också bl i vi t
en allt viktigare fråga, då det blågröna styret gör allt för att bebygga dessa områden. Vi vill inte se fler
sådana områden skövlas utan ser hellre att byggnationer sker på Östra Ramlösa.
Att vi i staden ger ett fast månadsarvode till fritidspolitiker är inte acceptabelt. Detta bör omedelbart
förändras så att det införs ett närvarokrav för att kunna erhålla ett arvode. Vidare anser vi att det
finns för många politiker i förhållande till stadens storlek. Det kan ju inte vara meningen att dessa ska
finnas till bara för sin egen skull, vilket är vår bestämda uppfattning att många gör idag. Vi vi l l se e n
minskning av antalet politiker i stadens kommunfullmäktige, nämnder och styrelser.
Många upplever att otryggheten ökar i Helsingborg. Staden måste ge tydliga signaler att detta inte
kan fortgå. Brottsbekämpning är inte i första hand ett kommunalt ansvar, men kommunen bör göra
vad man kan för att hålla brottsligheten i schack och öka invånarnas trygghet. Kommunen ska inri kta
sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan med polisen, lokala näringslivet, ideella
föreningar och skolan.
Arbetet mot droger och missbruk måste stärkas. Särskilt otrygga områden kan bevakas genom
nattvandrare, väktare och övervakningskameror. Idag är detta en högst aktuell fråga som vi väljer att
satsa på. Vi vill här avsätta fem Mkr till trygghetsskapande åtgärder.
Vi menar att den uppkomna situationen med den nya lagen om nyanlända som innebär i
förlängningen att Sveriges kommuner får ta fullt ansvar för den misslyckande invandri ngspoliti ke n,
inte är acceptabelt. Därför ska Helsingborgs stad kräva att staten tar det fulla betalningsansvaret för
nyanlända från dag ett tills individen har fått ett riktigt arbete och är självförsörjande.
Förslag till beslut:
– Att godkänna ekonomisk tilldelning för kommunstyrelsen enligt Sverigedemokraternas förslag
– Att tillskriva regeringen med en begäran om att de ska ta fullt ekonomisk ansvar för nyanlända
från dag ett tills de är självförsörjande
– Att utarbeta styrkort i enlighet med intentionerna i Sverigedemokraternas förslag
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Investeringsbudget 2018 samt plan för 2019-2024
Förslag till beslut:
– Deltar ej i beslutet
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