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Vår vision är den gemensamma staden som det talas om i visionen för 

Helsingborg 2035. Men för många är detta långt borta. Den politiska 

viljan tar en egen väg, ibland långt från medborgarna och det krävs 

mer än vackra ord. Vi anser att all politik måste grunda sig i respekten 

för vad medborgarna i staden tycker och släppa in medborgarna i den 

demokratiska processen.

Tekniken spelar en stor roll i detta. Internet har skapat en revolution 

i kunskap och information, i möjligheter och tillgänglighet. Men den 

möjligheten måste förvaltas öppet och komma alla till del. Den måste 

användas på ett sätt som ger medborgarna fler möjligheter, inte färre.

Vi måste sluta att acceptera utanförskap och ha höga ambitioner om 

att göra Helsingborg till Sveriges bästa stad att leva i. För om inte 

demokratin är till för alla, är den ingenting värd. Varje gång ett system 

kör över en individ, har systemet misslyckats. Det måste vi laga, och det 

måste vi göra tillsammans.

Piratpartiet Helsingborg är alternativet som är varken höger eller vänster. 

Piratideologin handlar om din frihet som människa, din rätt att forma ditt 

eget liv, och samhällets skyldighet att i allt du är och gör stötta dig, oavsett 

var du kommer från, vilken läggning du har, eller hur du ser ut. 

Internet förändrade allt för hela världen, även i Helsingborg. Ett 

fritt och öppet internet för alla, är grunden till ett fritt och öppet 

samhälle för alla.
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Värdegrund

Piratpartiets politik bygger grundläggande 

demokratiska och humanistiska värderingar. Vi 

står upp för alla människors lika värde, rätt till 

integritet och rätt att delta i den demokratiska 

processen.

Vi är den digitala medborgarrättsrörelsen som 

kämpar för demokrati i ett modernt kunskaps

samhälle.

Det innebär att vi tror att samhället ska vara 

transparent – vi ska få veta och förstå, på ett enkelt 

sätt, vem som är ansvarig för ett beslut, varför det 

fattats, hur vi fått delta och om och på vilket sätt vi 

kan protestera om vi anser oss felaktigt bemötta.

Vi tror också på att vi har en grundläggande rätt 

till integritet som människor. Vem du är, vad du 

tror på, och hur du lever ditt liv, är din ensak och 

ingenting som samhället ska bestämma över. I viss 

mån behöver vi gemensamma spelregler för vår 

trygghet och vår säkerhet. Men den ska aldrig gå ut 

över dina åsikter eller din person om du inte bryter 

mot våra lagar.

Vi är frihetliga. Vi tror att ”annorlunda” är ett fint 

ord. Vi är alla annorlunda och våra samhällssystem 

ska inte bara acceptera utan formas efter detta.

Därför tror vi också på en aktiv och deltagande 

demokrati, där vi delar och tar del av samhället. 

Vi skapar gemensam kunskap genom att dela 

med oss, och vi deltar i stadens beslut. Vi hjälper 

personerna omkring oss, inte för att vi måste, utan 

för att vi vill, och vi tar alla ansvar för en bättre 

stad tillsammans.

Och till sist – vi tror på människans inneboende 

kreativitet, att vi alla kan, bör och ska få bidra till 

en roligare, mer gemensam vardag. 

 

Teknikens betydelse

Den digitala utvecklingen gör det möjligt 

för människor att träffas, kommunicera och 

utbyta information på en nivå som är unik i 

världshistorien. Helsingborgs kommun har 

påbörjat en resa med hög ambition för att bli 

Sveriges bästa kommun för kommunikation och 

teknik, och vi vill att man ska följa upp denna 

höga ambition med en lika hög leverans, inte 

minst inom skolområdet, där vi vill att elever ska 

ha rätt förutsättningar redan från första dagen i 

skolan, att förvalta sin potential och talang i den 

nya digitaliserade värld vi har framför oss. Men 

tekniken får aldrig ersätta mänsklig kontakt och 

låta kameror ta människors plats.

• Mer wifi åt folket

Vi stödjer den utbyggnad av kommunalt wifi som 

pågår och vill säkerställa att det fortsätter vara fritt 

och öppet. Här gör staden ett bra jobb!

•  Nej till kameror som ersättning för 
personal!

Piratpartiet gillar inte när övervakningskameror 

blir en ersättning för riktiga poliser, för hemtjänst

personal eller för lärare. Teknik ska användas för 

att underlätta våra liv i samhället – inte för att spara 

budgetpengar åt kommunen.

•  Anställ internetguider för att få bort 
den digitala klyftan.

Anställ internetguider vid staden som hjälper gamla, 

invandrare och andra som har problem med internet, 

så att alla medborgare kan delta fullt ut i takt med att 

Helsingborg blir Sveriges främsta estad. Staden har 

ett ansvar för att alla ska kunna vara med.
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Transparent demokrati

En demokrati möjliggör för alla att delta i det 

offentliga samtalet på allvar. Men många står i 

kanten eller helt utanför. De yngsta och de äldsta, 

de nyanlända och de funktionshindrade, kan inte 

fullt ut delta. EUmigranter och hemlösa kan i stort 

sett inte delta alls i det offentliga samtalet. Att låta 

medborgarna delta i demokratin är det bästa en 

stad kan göra. Det bygger stadens gemenskap och 

det bygger den på människornas egna intressen. 

Därför vill vi göra Helsingborg till den bästa 

kommunala demokratin i Sverige.

•  Utökad elektronisk medborgartjänst 
med internetguider

Staden bör fortsätta utveckla och bygga ut digitala 

medborgartjänster på olika språk, anpassade för 

olika funktionshinder, för att stödja allas möjlighet 

att delta. Anställ internetguider vid staden som 

hjälper gamla, invandrare och andra som har 

problem med internet, så att alla medborgare kan 

delta fullt ut i takt med att Helsingborg blir Sveriges 

främsta estad. Staden har ett ansvar för att alla ska 

kunna vara med.

• Full insyn och öppenhet

Vi vill se en digital och öppen process där alla 

upphandlingar redogörs för inte bara i diarier utan 

öppet på nätet och där det går att spåra vilka företag 

som fått kommunala uppdrag och hur de hänger 

ihop. Vi vill också se att det som staden själv skapar 

förses med en öppen licens så att det kommer alla till 

del.

• Folkomrösta om Ångfärjetomten

Vi tror på lokalt medbestämmande. Många Helsing

borgare har tydligt visat att de vill rösta om Ångfärje

tomtens framtid. Låt dem göra det. Vi tar inte 

ställning varken för eller emot kongressbygget, men 

vill se medborgarna få rätten att delta i processen. 

Skolan

Sverige har ingen större konkurrensfördel i världen 

än den utbildning vi kan ge våra barn. Vi vill se en 

skola där elevernas behov styr planeringen istället 

för en där budgeten avgränsar möjligheterna. 

Framtiden bygger på en skola med tillräckliga 

resurser som hyllar modern, progressiv pedagogik 

där eleverna får möjlighet att ta ansvar och delta i 

lärandet tillsammans med modiga, skickliga lärare. 

Helsingborg har möjligheten och skyldigheten att 

ta den chansen.

• Budgetprioritering åt skolan

Skolans budget ska sättas utifrån de behov som 

verksamheten har och de av staten beräknade 

elevunderlagens finansiering får aldrig minskas, 

enbart ökas. I budgetdiskussioner ska principbeslut 

fattas om att i prioriteringsfrågor alltid premiera 

skolans behov över andra tjänster. Särskilt ska här 

beaktas lärares villkor och kompetensutveckling 

inom digitalt lärande och modern pedagogik.

• En dator per elev som standard

Morgondagens medborgare måste bli medvetna 

om datorer som verktyg. Digitalt deltagande är 

inte valbart i framtiden och de elever som inte har 

möjlighet hemifrån måste få en dator – därför vill vi 

att Helsingborgs stad ekonomiskt ska ge stöd åt att 

inför en dator per elev för alla Helsingborg skolor 

från första klass.

• Mer stöd åt skolans andra funktioner

Elevhälsan får en allt viktigare roll i ett stressigare 

samhälle där elever far illa. Studievägledaren blir 

viktigare för elever som går en osäker framtid till 

mötes. Vi vill därför genomföra en riktad satsning mot 

de ickepedagogiska yrkena i skolan så att vaktmästare, 

studievägledare, kuratorer och skolsköterskor kan få 

en större roll. Detta frigör också mer tid för lärarna  

att vara pedagoger, det de är allra bäst på.
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Invandring

Vi tror på alla människors lika värde. Punkt. Alla 

människor har möjlighet att delta i och bidra till den 

lokala demokratin, med rätt förutsättningar. Vi vill 

att Helsingborg ska bli världsbäst på integration av 

flyktingar och använda deltagande demokratiska 

processer med respekt för individens integritet 

för att snabbt integrera flyktingar som kommer till 

Helsingborg.

• Teckna avtal med migrationsverket

Helsingborg måste vara solidariskt med resten av 

Sverige. Det är inte rimligt att vi ska sköta oss själv 

och skita i andra – varken när det gäller pensionärer, 

ungdomar, invandrare eller handikappade. Vi måste 

hugga i tillsammans. En rik kommun som Helsingborg 

ska självklart ha avtal med Migrationsverket.

• Reformera SFI med 30-dagarsgaranti

Ingen gynnas av att nyanlända fastnar i bidrags

beroende. Lösningen är såklart att se till att staden 

erbjuder rätt förutsättningar att skaffa jobb och 

utbildning. Vi vill se Sveriges bästa upplägg för SFI 

som stöttas av både näringsliv och campus. Vi vill 

se en garanti att SFI påbörjas inom 30 dagar från 

det inflyttning sker till kommunen, oavsett vilken 

status den invandrade har. Vi vill alltså inte vänta 

tills uppehållstillstånd getts för att påbörja SFI. 

Att låta människor sitta i förvar utan meningsfull 

sysselsättning är att be om utanförskap.

• Integration till nyanlända

För att ytterligare delta i civilsamhället ska också 

nyanlända kunna få hjälp och stöd av ideella 

organisationer som arbetar för integration. En 

budget för sådana föreningar ska tas genom ett 

utökat stöd till nyanlända. Kostnaden bärs av 

snabbare integration och minskade bidragsbehov – 

en god investering för framtiden.

Kultur

Mycket av det vi kallar arbete idag utförs gratis 

av ideella organisationer och kallas kultur. Annan 

kultur får kommunala bidrag och är finkultur. Vi 

vill se ett utökat kulturbegrepp där även ung

domskultur och mindre initiativ premieras. Vi vill 

också se ett modernt, starkt bibliotek som får en 

rejäl renovering och upprustning. 

• Utöka Stadsbibliotekets möjlighet att bli 

en medborgarnas mötesplats. Budgeten ska 

höjas kraftigt liksom öppettiderna. Investera i 

större lokaler antingen genom renovering eller 

nybyggnation. Avsätt ytor för frivilligorganisationer 

att mötas och ha plats. Flytta informationscenter och 

medborgarcenter till biblioteket och se det som den 

resurs det är. 

• Prioritera även andra former av kultur än 

de redan etablerade och låt parkourtävlingen 

vid Kärnan, dans och teatergrupper och andra 

aktiviteter få utrymme i kulturbudgeten.

• Lyft fram deltagardrivna kulturaktiviteter på 

Dunkers, konserthuset och andra ytor. Varför 

inte låta stadens främsta unga band framträda på 

konserthuset en dag i månaden med egna konserter?
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Arbete

Den snabba tekniska utvecklingen har lett till 

en aldrig tidigare skådad materiell välfärd. 

Men redan i dag saknas det traditionella 

arbeten åt alla. Ungdomar och nya svenskar 

drabbas hårdast. De som har tur får en projekt

anställning eller hälls in i en av alla tillfälliga 

arbetsmarknadsåtgärder. De som har otur får 

aldrig in en fot på arbetsmarknaden. Det leder 

till utslagning, stigmatisering och psykisk ohälsa. 

Det är oacceptabelt. Samhället måste omdefiniera 

vad arbete är och sluta mäta samhällsnytta och 

människovärde i antalet betalda arbetstimmar 

eller sålda produkter.

•  Premiera även sysselsättning, inte bara 
lönearbete

Arbetslösa och bidragstagare ska ges större 

möjlighet att arbeta ideellt istället för att delta i 

arbets marknads åtgärder utan att för den skull 

riskera att förlora sina bidrag. Inrätta lokala arbets

marknadsåtgärder som innebär möjlighet att 

delta i civilsamhället för att stödja hemlösa, äldre, 

invandrare eller på annat sätt bidra till Helsingborg 

utifrån ett ideellt perspektiv.

•  Ingen mellan stolarna – inför 
bidragshandläggare

I väntan på nationella åtgärder för en gemensam 

basförsörjning vill vi inrätta en bidrags handläggar

funktion som ansvarar för att samordna olika 

myndigheter som ansvarar för personers 

bidragshantering. Låt respektive organisation 

inom socialtjänst eller arbetsförmedling fokusera 

på att hjälpa individen och lyft bidrags och 

ersättningsfrågan till en ny nivå. Statliga medel bör 

även sökas för detta som ett pilotprojekt.

• Anonymisera jobbansökningar

Många jobbsökande döms på förhand. För ung. För 

gammal. Fel kön. Fel efternamn. Genom att låta alla 

tjänster i kommunen sökas på ett sätt så att ålder, 

kön och etnicitet döljs tills man kallar till intervju, 

kommer fler få möjlighet att bedömas för sin 

kompetens. Företag i kommunen ska uppmuntras till 

detsamma och kravet kan skrivas in i upphandlingar 

för företag som utför kommunala tjänster.

Infrastruktur

Infrastruktur är viktigt – det är navet i samhälls

uppdraget. Ofta tänker man på kollektivtrafiken, 

att ta sig mellan platser, men det är bara en del av 

det. Även infrastrukturen för bredband är en del 

av infrastruktur, och tillgång till el, telefoni och bra 

stöd för andra transporter. Vi ska vara modiga i 

Helsingborg.

• Tunnel till Danmark

Vi vill, i likhet med flera andra partier, verka för en 

tunnel mellan Helsingborg och Helsingör för att 

öka flödet av trafik och säkra näringslivet och det 

logistiska navet som Helsingborg utgör.

• Nästan-gratis kollektivtrafik

Vi vill på prov införa gratis kollektivtrafik inom staden 

för alla under 16 och över 65 år, samt alla som idag 

uppbär sociala bidrag eller bidrag för nyanlända. 

Faller försöken väl ut ska större pilotprojekt för hela 

staden förberedas inför nästa mandatperiod.

• Bo var du vill

Vi vill se en utbyggnad av stadstrafiken och att 

staden verkar i regionen för en utbyggnad till 

kringorterna i Familjen Helsingborg och de mindre 

orterna i Helsingborgs stad. Vi ska inte glömma 

Påarp, Mörarp och andra mindre orter.
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Näringsliv

Helsingborg har en stark B2Bprägel, med en 

stabil hamnverksamhet, och behöver fortsätta 

stärka hantverkskunnande, småföretagande och 

innovation för att fortsätta vara konkurrens

kraftiga. Det kräver såväl utökade satsningar 

på campus och inkubatorer som ett utökat 

nätverkssamarbete inom Familjen Helsingborg. Vi 

är inte den största regionen i Sverige men vi har 

gott om duktiga och framgångsrika företag som 

skulle kunna agera mentorer för mindre företag.

• Bygg ut arbetet i Familjen Helsingborg

Helsingborg är stort men nordvästskåne större. 

Genom att bättre samverka i närregionen stärker 

vi näringslivets möjligheter till interaktion både vad 

gäller arbetskraft och möjligheter till tillväxt.

• Kommunal crowdfundingmiljö

Bygg upp en kommunal crowdfundingmiljö 

där företag från Familjen Helsingborg kan få 

medfinansiering från kommunerna om de själva 

drar in egen crowdfundingfinansiering och där 

medborgare kan vara med och stötta goda idéer. 

•  Stärkt samarbete med campus och 
inkubatorer

Stärk samarbetet med Ideon så Helsingborg 

får en naturlig koppling mellan Campus och 

företagsdrivhus på samma sätt som Lunds 

universitet är naturligt kopplat till Ideon. Undersök 

möjligheten att skapa en regional filial till Ideon 

kopplad till logistik och hamnverksamheten.

Utanförskap

Helsingborg måste verka och ha höga ambitioner, 

med sin relativt goda budget, för att utanförskapet 

minskas och att de grupper som riskerar ställas 

utanför eller förminskas i det offentliga samtalet 

kommer till tals och får det stöd de behöver.

• Ingen hemlöshet 2020

Hemlöshet hör inte hemma i ett modernt samhälle. 

Helsingborg ligger långt fram i arbetet mot 

hemlöshet. Men att vara bra är ingen ursäkt för 

att inte vilja bli bäst. Bostadslösheten ska vara helt 

borta 2020.

• Kontaktpolicy för äldre med hemtjänst

Införande av kontaktpolicy som innebär att alla 

ensamboende får en viss minsta social tid (tid att 

bara umgås, prata och få hjälp med sociala frågor 

bortom grundläggande behov kring mat, hygien och 

hälsa) som del av hemtjänstarbetet. Utöka resurser 

till hemtjänsten för att klara detta.

• Stärkt möjlighet för funktionshindrade

Förbättra policyn för funktionshindrades möjlig

heter att delta i det demokratiska samtalet och 

bygg ut olika digitala och kommunala tjänster för 

att ge det stöd som behövs – upprätta möjlighet till 

eröstning och lokala input som kan hanteras digitalt 

för rörelsehindrade eller synskadade.


