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Inledning 

Treklövern utgörs av Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna i Helsingborg. 

Samarbetet grundas i en gemensam bild av stadens samhällsutmaningar. Treklövern delar 

samma värderingar och har en gemensam vision för Helsingborg. I valet 2022 fick Treklövern 

förtroende att styra Helsingborg under perioden 2022–2026. Treklövern har under 

mandatperioden en sakpolitisk budgetsamverkan med Sverigedemokraterna. 

Helsingborg har likt andra större städer stora samhällsproblem, men det finns också ett 

Helsingborg som utvecklas positivt, där mycket går bra. Här finns bland annat framtidens 

företag som blomstrar, nya idéer och innovationer som utvecklar såväl samhället som staden. 

Helsingborg har en välskött ekonomi, skolresultaten går i rätt riktning och kvaliteten i 

äldreomsorgen har förbättrats. Men Helsingborg har också stora samhällsutmaningar, allt för 

många står utanför samhället, arbetslöshet som går i arv och barn som inte klarar skolan. Alltför 

många helsingborgare upplever också otrygghet i vår stad, som är kopplat till kriminalitet och 

grov brottslighet. 

Programmet för mandatperioden delas in i fem olika områden där Treklövern vill ta krafttag 

mot stadens samhällsutmaningar och driva Helsingborg i en alltmer positiv utveckling. Den 

första delen av programmet tar avstamp i de ekonomiska svårigheter som Helsingborgs stad, 

hushållen och samhället i stort står inför. Ordning och reda i stadens ekonomi är en 

förutsättning för att säkerställa att helsingborgarna har tillgång till skola, vård och omsorg av 

hög kvalitet samt för att klara stadens investeringsbehov. Treklövern kommer både på kort och 

lång sikt arbeta för ett ansvarstagande för stadens ekonomi och säkerhet. 

Otryggheten är en av vår tids största samhällsutmaningar, som hotar såväl livskvaliteten som 

samhällsgemenskapen i Helsingborg. Likt andra större städer i Sverige har Helsingborg en 

oacceptabel situation där kriminella gäng och personer skapar stor otrygghet. Denna form av 

kriminalitet har ofta sin grogrund i utanförskapsområden där alldeles för många lever i ett 

långvarigt bidragsberoende och där samhället misslyckats med att integrera människor in i det 

svenska samhället. Treklövern kommer rikta särskild kraft den kommande mandatperioden vid 

att skapa ett tryggare Helsingborg där alla som kan jobbar och klarar sin egen försörjning. 

För att Helsingborg ska vara en av de bästa städerna att leva och verka i behöver stadens 

samhällsservice och välfärd vara lättillgänglig och hålla hög kvalitet. Stadens kärnuppdrag i 

form av välfärdsservice, såsom skola, äldreomsorg och sociala tjänster, är helt centralt för att 

skapa en stad med hög livskvalitet. Treklövern ser det som angeläget att när staden utvecklas är 

det viktigt att det sker hållbart, så att tillväxten inte begränsar livskvaliteten för dagens 

helsingborgare. Under lång tid har staden varit såväl nationell som internationell föregångare i 

klimat- och miljöarbetet. Treklövern lyfter fram det viktiga arbetet i att skynda på den gröna 

omställningen genom ny klimatsmart teknik samtidigt som det ska vara lätt att göra rätt för 

helsingborgarna. 



Treklövern känner ödmjukhet inför de samhällsutmaningar som Helsingborg står inför. Vi är 

däremot helt övertygade om att alla utmaningar går att lösa. Treklövern är en ansvarstagande 

kraft som är beredda att samverka för att utveckla Helsingborg med helsingborgarnas bästa i 

fokus. 

Ett ansvarstagande Helsingborg 

Helsingborg står inför en ökad ekonomisk osäkerhet. Inflation, räntehöjningar och 

kostnadsökningar samt höga elpriser utmanar hushållen, staden och samhället. I svåra 

ekonomiska tider är det särskilt viktigt att ha disciplin i budgetarbetet. Grunden för en 

välmående stad är en välskött ekonomi, vilket också är en förutsättning för att säkerställa 

långsiktig finansiering av välfärden samt för att klara stadens investeringsbehov. 

Den kommande mandatperioden kommer kräva ett ansvarsfullt ekonomiskt beslutsfattande. 

Utgångspunkten för nämndernas och bolagens ekonomiska arbete bör vara att våga prioritera 

bort sådant som ger mindre värde, för att i allt högre grad kunna prioritera sina kärnuppdrag. 

Helsingborgs stad ska även fortsatt arbeta nytänkande och innovativt för att möta välfärdens 

och samhällets utmaningar, som på sikt också leder till högre effektivitet och kvalitet i 

verksamheten. Det är också nödvändigt att ta ett helhetsgrepp kring stadens investeringsplan 

för att säkerställa att stadens investeringar landar vid rätt tillfälle, med rätt ambition och utan 

att riskera stadens långsiktiga ekonomi. 

Den kommande mandatperioden avser Treklövern att prioritera en bibehållen skattesats 

eftersom vi vill att jobb och ansträngning alltid ska löna sig. För att stärka välfärdens 

finansiering kommer vi arbeta för att minska bidragsberoendet i Helsingborg och säkerställa att 

fler helsingborgare går från bidrag till arbete. 

Helsingborg står likt andra kommuner inför demografiska utmaningar som sätter press på den 

offentliga verksamheten. Därför kommer Treklövern fortsatt prioritera Helsingborgs stads 

arbete med nytänkande lösningar och innovationer som på sikt leder till kvalitetshöjningar och 

effektiviseringar i verksamheterna. Med rätt prioriteringar och följsamhet mot budget kan 

Helsingborg behålla dagens skattesats samtidigt som kvaliteten i välfärden kan stärkas och 

upprätthållas. 

Helsingborgs stad ska vara en drivande kraft för mer samarbete, såväl inom som utanför 

organisationen samt regionalt, nationellt och internationellt. Vi ska använda våra resurser 

effektivt och tillsammans med andra finna smartare sätt att arbeta för att möta 

samhällsutmaningarna. Det är därför nödvändigt att staden samverkar inom flera områden, 

med olika aktörer. Det innebär både inom och mellan stadens förvaltningar och bolag, men 

också mellan staden och helsingborgarna, näringslivet, akademin, ideella organisationer samt 

andra kommuner och länder. 

Mycket av det som sker i Helsingborg är beroende av andra aktörer, exempelvis Region Skåne 

som har ansvar för sjukvård och kollektivtrafik, Greater Copenhagen som verkar för stärkt 

tillväxt i Öresundsregionen samt Familjen Helsingborg som verkar för ökat samarbete mellan de 

nordvästskånska kommunerna. Det är samtidigt viktigt att Helsingborg stärker sin 

internationella position, inom exempelvis samarbetsnätverket STRING och andra nätverk som 

ger mervärde för staden. Helsingborgs stad ska vidmakthålla sin starka röst i dessa 



sammanhang. Det stärker och gynnar staden, helsingborgarna, civilsamhället och det lokala 

näringslivet. 

En del i att skapa värde för skattekronan är att ge helsingborgarna möjlighet att komma med 

inspel och idéer kring Helsingborgs utveckling. Treklövern vill den kommande mandatperioden 

utveckla dialogen mellan staden och invånarna, exempelvis tillsammans med olika byalag och 

stadsdelsnätverk. 

Det senaste året har det säkerhetspolitiska läget i Europa och i vårt närområde försämrats 

avsevärt. En viktig del i att ta ansvar för Helsingborg är att stärka stadens civila försvar. Under 

mandatperioden avser Treklövern arbeta vidare med satsningar som berör säkerhetsskydd, 

krigsorganisation, kontinuitetshantering och kompetenshöjande åtgärder kring totalförsvar 

samt investeringar med inriktning på bland annat nödvatten, reservkraft, bränsletillgång, 

trygghetspunkter och sambandsutrustning. Med en höjd beredskap och ett stärkt civilt försvar 

står Helsingborg bättre rustat i en mer orolig och osäker omvärld. 

  

Ett tryggt Helsingborg 

Otryggheten är en av vår tids största samhällsutmaningar, som hotar såväl livskvaliteten som 

samhällsgemenskapen i Helsingborg. Situationen har lett till att många känner en oro och 

otrygghet inför utvecklingen, vilket även bekräftas i olika mätningar vad gäller människors 

upplevda otrygghet. Treklövern tar denna oro på största allvar. Ingen ska behöva anpassa sitt 

liv eller sin vardag på grund av personer som väljer att agera utanför samhällets gemensamma 

lagar och regler. I Helsingborg ska inte kriminella personer eller nätverk vara välkomna, utan 

istället mötas av samhällets samlade kraft. 

Likt andra större städer i Sverige har Helsingborg en oacceptabel situation där kriminella gäng 

och personer skapar stor otrygghet. Denna form av kriminalitet har ofta sin grogrund i 

utanförskapsområden där alldeles för många lever i ett långvarigt bidragsberoende och där 

samhället misslyckats med att integrera människor i det svenska samhället. Helsingborg har en 

stor utmaning i att bryta utanförskapet och trycka tillbaka kriminaliteten. Det kommer kräva en 

rad tuffa åtgärder som behöver samspela både på nationell och kommunal nivå. Dels genom 

direkta åtgärder för att motverka otryggheten och försvåra för kriminella, dels med tydliga krav 

på integration och att fler ska arbeta. 

I Helsingborg verkar den organiserade brottsligheten på många nivåer. En alltför billig 

hårklippning, affärsverksamheter som säljer cigaretter utan svensk varningstext, en biltvätt för 

en hundralapp. Alla i samhället behöver aktivt överväga hur ens val i vardagen påverkar stadens 

utveckling. Det krävs krafttag mot konsumtion som göder kriminalitet såsom narkotikahandel, 

men också mot den osunda konkurrensen inom näringslivet, exempelvis butiksverksamheter 

eller tjänsteföretag som används för ekonomisk brottslighet. Parallellsamhället och kriminella 

gängs inkomstkälla från den svarta ekonomin genom penningtvätt behöver stoppas.         

Det är viktigt att Helsingborgs stad vågar utmana dagens lagstiftning och det kommunala 

mandatet inom trygghetsarbetet för att försvåra för kriminella i vår stad, exempelvis genom 

stadens framgångsrika lokala myndighetssamverkan. Helsingborgs stads verksamheter ska 



fortsätta samarbeta med myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket, Kronofogden och 

Tullen för att motarbeta parallellsamhället, den svarta ekonomin och den organiserade 

brottsligheten. Vi vill även att stadens samverkan med andra myndigheter växlas upp och riktas 

för att bekämpa välfärdsbrott. 

Allt fler företag drabbas, direkt eller indirekt, av brottslighet. Svenskt näringsliv beräknar att 

brottsligheten nationellt kostar näringslivet cirka 100 miljarder kronor årligen. I Helsingborg 

ser vi tyvärr en utveckling där många företagare upplever en ökad otrygghet. Treklövern tar 

denna oro på största allvar och vill under kommande mandatperiod ta ett samlat grepp för att 

öka tryggheten bland företagare i Helsingborg. 

Många helsingborgare upplever en ökad otrygghet i stadens gemensamma rum. Ofta kan denna 

otrygghet kopplas till personer som intar alkohol på öppen gata, för oväsen, säljer droger eller 

bilister som kör hänsynslöst. Helsingborgs offentliga rum ska vara tryggt, därför behöver 

ordningsstörningar som skapar otrygghet hanteras. Tyvärr ser vi en avsaknad av polisiär 

närvaro för att hantera detta. Helsingborgarnas trygghet står högst upp på Treklöverns 

prioriteringslista och i väntan på fler poliser kommer Treklövern prioritera trygghetsskapande 

insatser som bidrar till att höja helsingborgarnas faktiska och upplevda trygghet, exempelvis 

genom fler ordningsvakter, trygghetsskapande personal och trygghetskameror. 

För att bryta utanförskap, utveckla säkra bostadsområden och gemensamma stadsrum är det 

viktigt att Helsingborgs stad ständigt prioriterar trygghetsperspektivet i stadsutvecklingen. I 

Helsingborg ska vi bygga och utveckla trygga stadsdelar och bostadsområden. En viktig del i det 

arbetet är stadens trygghetsdialoger där helsingborgarna ges möjlighet att föreslå insatser för 

att förbättra tryggheten där de bor och verkar. Målet är att genom bra dialog göra insatser för 

att öka tryggheten i hela Helsingborg. 

För att bekämpa brottsligheten och otryggheten behövs också fler tidiga och förebyggande 

insatser som förhindrar att inte minst unga helsingborgare hamnar i en kriminell och destruktiv 

livsstil. Det handlar bland annat om en trygg uppväxtmiljö där familjer som är i behov av stöd 

stöttas i sitt familjeansvar, där fler unga klarar skolan, har en meningsfull fritid och kommer ut 

på arbetsmarknaden. Helsingborgs stads olika förvaltningar kan tillsammans med näringsliv, 

föreningsliv och civilsamhälle både gemensamt arbeta förebyggande och erbjuda en väg ut från 

kriminaliteten för den som eftersöker det. 

Ett Helsingborg där alla som kan jobbar 

Alltför många helsingborgare står utanför arbetsmarknaden och försörjer inte sig själva genom 

arbete. Det har gett grogrund till det utanförskap som växer fram på olika platser i Helsingborg. 

Den kommande mandatperioden vill vi arbeta för att bryta utanförskapet och säkerställa att fler 

helsingborgare lär sig svenska, blir självförsörjande och blir en del av samhällsgemenskapen. 

Treklöverns mål är att alla som kan ska jobba i Helsingborg. En grundläggande förutsättning för 

detta är att det på nationell nivå regleras så att det alltid blir mer lönsamt att arbeta än att leva 

på bidrag. Från Helsingborgs stads sida är det viktigt att fokus för alla stadens insatser ligger på 

att få fler i arbete där en bra skola och utbildning samt en bättre matchning mot 

arbetsmarknaden är avgörande. Många skattekronor som idag går till bidrag hade istället kunna 

gå till vår gemensamma välfärd. 



Helsingborgs stad behöver växla upp arbetet med att granska utbetalningar till såväl föreningar, 

individer och företag.  Det är viktigt att helsingborgarnas skattemedel inte går till individer, 

föreningar och företag som avsiktligt fuskar och utnyttjar stadens utbetalningssystem, såsom 

försörjningsstöd och upphandling samt inom välfärdssektorn. 

Språket är en av de viktigaste nycklarna till integration och för att personer ska kunna ta första 

steget in på arbetsmarknaden. Därför bör det finnas tydliga krav på den enskildes förmåga att 

göra sig förstådd och förstå det svenska språket. I Helsingborg får man en betald 

svenskundervisning, som efter kunskapsnivå också kompletteras med yrkesutbildning i syfte att 

bli anställningsbar och självförsörjande. Det är därefter rimligt att det tillkommer krav på när 

personen på egen hand ska kunna göra sig förstådd i det svenska samhället. 

När en person kommer till Sverige är det viktigt att den tidigt får information och utbildning 

kring hur vi lever i Sverige och vilka värderingsskillnader som kan finnas gentemot personens 

hemland. Särskilt viktig är information kring barns och kvinnors rättigheter med fokus på 

jämställdhet och nolltolerans mot hedersförtryck. I Helsingborg ska alla kunna leva ett fritt liv 

utan förtryck. 

För att stärka arbetslinjen i Helsingborg behövs också ett starkt och blomstrande näringsliv. Det 

är ryggraden i Helsingborgs utveckling, konkurrenskraft och tillväxt, samt grundstommen för 

att försörja vår gemensamma välfärd. I Sverige startas fyra av fem nya jobb i små̊ och 

medelstora företag. Det ska vara lätt att etablera, utveckla och expandera företag i Helsingborg. 

Det är därför viktigt att företagare upplever att de har en smidig och positiv kontakt med 

staden, utan onödig byråkrati och långa beslutsprocesser, men också att staden genomsyras av 

framtidstro, innovation och entreprenörskap. 

En av näringslivet största utmaningar är matchningsproblematiken på arbetsmarknaden. Idag 

har sju av tio företag i Sverige svårt att hitta rätt kompetens och i Helsingborg, likt andra städer, 

finns det många företag som vill växa, men som hindras av brist på kompetens. Det är därför 

viktigt att vi arbetar för att skapa fler och bättre kontaktytor mellan näringslivet, Campus 

Helsingborg, stadens yrkeshögskoleutbildningar och gymnasieskolor. 

För att kunna locka fler företagare och talanger till Helsingborg behöver staden upplevas som 

attraktiv att leva och göra karriär i, med hög livskvalitet. För personer som jobbar i Helsingborg 

ska det vara enkelt att bo och få ihop sitt livspussel. Det ska finnas bra och tillgänglig 

barnomsorg som underlättar vardagen. Väg- och kollektivtrafik ska vara dimensionerad efter 

dess belastning och efter helsingborgarnas behov, i synnerhet de sträckor där människor 

arbetspendlar. Det ska i Helsingborg vara lätt att göra rätt för miljön, efter olika transportmedel. 

För att säkra nordvästra Skånes konkurrenskraft är det också viktigt att Helsingborg verkar för 

att säkra nödvändig infrastruktur till regionen, likt dubbelspår efter hela Västkustbanan och en 

fast HH-förbindelse. 

Ett Helsingborg med god välfärd i livets alla stadier 

Vi vill att alla barn ska ha möjlighet att lyckas utifrån sina egna förutsättningar. Förskolan och 

skolan ska hålla hög kvalitet och förbereda barnen för ett gott och självständigt liv. För de barn 

som inte får sin trygghet och sina rättigheter tillgodosedda i sin uppväxtmiljö ska samhället i 

tidigt skede erbjuda ett skyddsnät – trygga vuxna i en trygg miljö. När samhällets insatser, små 



eller stora, behövs för att skydda barnets rätt till ett tryggt och fritt liv ska staden vara skicklig 

på att såväl upptäcka som att förebygga och åtgärda. 

Helsingborgs stad ska stärka arbetet med att stötta och ställa krav på föräldrar och familjer. 

Föräldraansvaret är avgörande för att barn får en stabil grund att stå på. I de fall där 

föräldraförmågan är så låg att det inte bedöms vara det bästa för barnet eller i de fall där det 

finns något annat skäl till att ett barn inte kan växa upp i trygghet med sina föräldrar ska staden 

arbeta för att ge barnet en trygg miljö i ett annat hem. Det är viktigt att Helsingborgs stads 

utgångspunkt alltid är barnets bästa i fokus. 

Samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst är avgörande för att upptäcka och förebygga 

otrygghet och utsatthet tidigt. Helsingborgs stad har arbetat med detta under en längre tid, men 

arbetet behöver växlas upp. God samverkan är även viktigt för att kunna möta den tilltagande 

andel unga som lider av psykisk ohälsa. Även här är föräldraansvaret viktigt, liksom stöd till 

behövande föräldrar. Elevhälsan har en viktig funktion för att vägleda de elever som upplever 

psykisk ohälsa, oavsett om det handlar om mindre insatser som att ge bättre verktyg för 

stresshantering eller hjälp att hantera svår ohälsa genom hänvisning till psykiatrin. Det är också 

viktigt med en nära samverkan med Region Skåne för att säkra en välfungerande psykiatri, för 

såväl barn och unga som för vuxna och äldre i Helsingborg. 

En av de allra viktigaste faktorerna för en framgångsrik förskola och skola är det pedagogiska 

ledarskapet. I Helsingborg ska vi sträva efter att ha skickliga ledare och pedagoger som aktivt 

arbetar för att barn och elever ska ha en trygg omsorg och lärandemiljö med fokus på trygghet, 

kunskap och hälsa. I skolan ska det finnas bra verktyg för att ta krafttag mot mobbning och 

kränkande behandling, samt verktyg för att skapa arbetsro och trygghet. 

Skolans viktigaste uppdrag är att ge eleverna den kunskap som behövs för att ta sig an 

vuxenlivet och skapa ett gott liv. Skolans kunskapsuppdrag handlar både om att utmana elever 

som har lätt att nå kunskapsmålen  samt att stötta upp de elever som har det svårt. För att varje 

elev ska nå sin fulla potential måste skolan ha förmåga att möta eleverna, såväl när det gäller 

konkret kunskapsnivå som när det gäller förutsättningar och förmåga att ta till sig kunskap. 

När de egna krafterna tryter ska det sociala skyddsnätet finnas där och präglas av trygghet, 

värdighet och delaktighet. Det sociala skyddsnätet finns för att hjälpa personer som vid ett 

särskilt tillfälle i livet behöver stöd, exempelvis vid våld i nära relation, hedersvåld, hemlöshet, 

prostitution eller missbruk, men också helsingborgare i behov av exempelvis LSS-insatser och 

mer långsiktigt eller livslångt stöd. Det är viktigt att de dagliga verksamheterna kan anpassas till 

personens behov och önskemål, samt skapa goda möjligheter till meningsfull sysselsättning och 

god livskvalitet. 

De närmsta åren kommer det bli allt svårare att rekrytera personal med rätt kompetens till 

välfärdsyrkena. Samtidigt vet vi att personal med god kompetens är avgörande för att säkra en 

skola, vård och omsorg av hög kvalitet. Helsingborgs stad ska därför vara en attraktiv 

arbetsgivare som arbetar aktivt med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det är 

också viktigt att säkerställa att personalen som jobbar inom exempelvis omsorgsyrkena kan 

förstå och göra sig förstådd i det svenska språket. 



Helsingborg ska erbjuda god livskvalitet även på ålderns höst. En del seniorer känner att de har 

mer att bidra med i arbetslivet, andra har behov av stöd och hjälp. Oavsett vilket ska man känna 

sig trygg med att åldras i Helsingborg. Att bli äldre ska inte betyda minskad valfrihet, goda 

livsvillkor eller möjlighet att styra sitt liv, tvärtom. Det är därför viktigt att värna den enskildes 

rätt att välja utförare av service och vård. Om det är kommunal eller fristående utförare är 

sekundärt. Det centrala är att oavsett vilket alternativ man väljer ska det genomsyras av en hög 

kvalitet, pålitlighet och ett gott bemötande från personalen. Det ska råda nolltolerans mot 

missförhållanden, oavsett utförare. För Treklövern står kvaliteten alltid i centrum. I Helsingborg 

ska äldre i behov äldreomsorg fortsatt kunna leva ett gott liv med livskvalitet och guldkant på 

tillvaron. 

Ett Helsingborg där livskvaliteten värnas 

Hela Helsingborg ska vara en levande och skapande stad med hög livskvalitet. Det är därför 

viktigt att arbeta med insatser för att alla delar av staden ska utvecklas. Det behövs insatser i 

stadskärnan och i våra stationsorter samt på övrig landsbygd för att förbättra livskvaliteten för 

de som bor och verkar i vår stad. 

City ska vara helsingborgarnas gemensamma vardagsrum där vi möts, upplever och njuter av 

livet tillsammans. Idag har Helsingborgs stad genom Citysamverkan god dialog med 

näringsidkarna och fastighetsägarna för att utveckla City. Det är när flera berörda aktörer 

samverkar som det nås goda resultat. 

I Helsingborgs landsbygdsorter finns viktiga värden som höjer livskvaliteten hos 

helsingborgarna, exempelvis närheten till naturen, vackra gångstråk och vattenstråk. 

Helsingborgs stad ska arbeta för att i högre grad dra nytta av och tillgängliggöra dessa värden. I 

arbetet med att utveckla hela Helsingborg är också de lokala byalagen en viktig part. De har ofta 

god lokalkännedom som kan bidra till att utvecklingen av Helsingborgs olika byar och 

stadsdelar blir ännu bättre. 

Det är viktigt att det är lätt att ta sig runt i Helsingborg, oavsett om det är till fots, cykel, 

kollektivtrafik eller bil. För många är bilen en nödvändighet, även för att kunna ta sig in till city. 

Det är därför viktigt att Helsingborgs stad arbetar brett med den gröna omställningen. Fokus 

bör ligga vid att motarbeta koldioxidutsläppen och inte själva transportmedlet. Vi vill fokusera 

på att tillskapa bättre möjligheter att röra sig i Helsingborg oavsett om det är med bil, cykel eller 

kollektivtrafik. 

Under många år har Helsingborg växt i en förhållandevis snabb takt. Nu är det viktigt att 

säkerställa att tillväxten inte begränsar livskvaliteten för dagens helsingborgare. Staden 

behöver utvecklas mer hållbart, såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. En viktig del i 

det arbetet är att se till så att det inte byggs för tätt i våra stadsdelar och att nya projekt bär sina 

faktiska behov. Vi behöver också säkerställa att antalet arbetstillfällen växer i takt med antalet 

invånare och att samhällsservicen därefter byggs ut. Om Helsingborg ska fortsätta att växa ska 

det i första hand vara med en arbetande befolkning. När Helsingborg utvecklas är det också 

viktigt att antalet parkeringsplatser växer i takt med att staden blir större. 

Helsingborgare ska kunna finna bra boenden oavsett i vilket skede i livet de befinner sig. Under 

flera års tid har staden framgångsrikt mött behovet av mindre hyresrätter, men vi ser nu ett 



behov av att skifta fokus för att i högre grad tillgodose helsingborgares önskan om att äga sitt 

boende. Vi behöver bli bättre på att möta stadens brist på radhus, småhus och fribyggartomter, 

en brist som har lett till en utflyttning av barnfamiljer. När vi utvecklar bostadsområden ska vi 

arbeta för att utveckla områden som barnfamiljer vill bo, leva och verka i. Treklöverns mål för 

den kommande mandatperioden är att Helsingborg ska bli en mer attraktiv stad för 

barnfamiljer. 

Klimatförändringarna är på allvar och städer står för en stor del av de globala 

koldioxidutsläppen. Det är därför positivt att Helsingborg under lång tid stärkt sin position som 

ledande inom miljö- och klimatarbetet, såväl nationellt som internationellt. Helsingborgs stad 

ska växla upp sitt arbete för en mer hållbar stad genom att fortsätta sänka stadens utsläpp men 

också genom att värna den biologiska mångfalden, såväl på land som i marina miljöer.  

Helsingborgs mål att nå klimatneutralitet 2030 ligger fast. För att nå målet måste det vara lätt 

att göra rätt, både för miljön och genom att göra klimatsmarta val i vardagen. Samtidigt behöver 

staden tillsammans med näringslivet, föreningslivet och akademin samverka för att möta 

klimatutmaningen. Det är helt avgörande att hela samhället samverkar för att minska utsläppen. 

Helsingborgsdeklarationen är ett gott exempel på hur staden tillsammans med det lokala 

näringslivet kan göra insatser för en mer hållbar stad och bransch, med det gemensamma målet 

att nå klimatneutralitet. För att minska stadens utsläpp är det även viktigt att Helsingborgs stad 

fortsätter att uppmuntra innovation samt främjar och möjliggör en grön teknikomställning. 

 


