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Lars Thunberg

• Kommunalråd och gruppledare

för Kristdemokraterna

• Ordförande i vård- och omsorgsnämnden

• Ordförande i beredningen för livskvalitet

• Ledamot i kommunstyrelsen

och kommunfullmäktige

• 61 år

• Statsvetare, lärare och marknadsekonom

• Gift, tre vuxna söner och tre barnbarn



Kristdemokraternas tre 
prioriteringar 2022• En trygg och värdig 

äldreomsorg

• Ett tryggare Helsingborg

• Stärk skolan och familjen



Ett tryggare Helsingborg

• Anställ fler ordningsvakter 

• Öka stadens framgångsrika 

myndighetssamverkan

• Ny och utökad 

kameraövervakning

• Förebygg och beivra 

välfärdsfusket



Stärk skola och familj!

• Mindre barngrupper i förskolan

• Lärarna ska kunna sätta gränser i 

klassrummen

• Fler familjecentraler

• Ökad samverkan mellan förskola, 

skola, socialtjänst, polis och 

familjerådgivning



En trygg äldreomsorg – högre 
kvalitet

• Stärk den medicinska kompetensen

• Mer generös biståndsbedömning för 

äldre över 85 år 

• Utveckla samarbetet med lasarettets 

geriatriker i GAVA-teamet

• Säkra en god samverkan med 

lasarettet för en trygg övergång till 

hemvården



En trygg äldreomsorg - personal

• Skärp språkkraven – alla måste 

kunna göra sig förstådda och förstå

• Gör en lönesatsning för personal 

inom vård och omsorg

• Öka antalet sjuksköterskor och 

undersköterskor på kvällar och 

helger



En trygg äldreomsorg - livskvalitet

• Erbjud hembesök och äldresamtal

till alla som fyllt 78 år

• Utveckla arbetet mot ofrivillig 

ensamhet

• Tillgängliggör kuratorer för 

samtalsstöd till boende och 

anhöriga



Sjukvård 
Århundradets vårdreform - skrota 
regionerna
• Statligt huvudmannaskap för sjukvården

• Statlig finansiering av sjukvården

• Avskaffa direktvalda politiker på 

regionnivå

• Sex professionellt ledda sjukvårdsområden

• Arbetet påbörjas direkt i 

regeringsställning



Sjukvård

• I ett första steg mot nationellt styrd sjukvård

– en nationell vårdförmedling

• Fler vårdplatser genom en prestationsbaserad 
ersättning till sjukhusen

• Fler vårdcentraler på landsbygden och enklare 
för enskilda läkare att starta egen verksamhet

• Krafttag mot ungas ohälsa

– en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård

– stärkt elevhälsa

– föräldrastödsprogram som erbjuds alla föräldrar



Sjukvård 

• Fast läkarkontakt på en namngiven läkare

• Listtak - relationsbyggande patient och 

vård 

• Ökad möjlighet att vårdas i egna hemmet, 

särskilt för multisjuka, genom förstärkta 

möjligheter till hemmonitorering och 

mobila sjukvårdsenheter som kan ge vård i 

hemmet.
• Förbättra förlossningsvården 

– kompetenscentrum och nationella mål, ökad bemanning 

och ett barnmorsketeam genom hela vårdkedjan.



Sjukvård – utmaningar i 
Helsingborg

• Personalen vår viktigaste resurs

– Behålla erfaren personal och rekrytera 

ny

– Långsiktig kompetensförsörjning

– Trohetsbonus till nyckelpersoner

–Hälsosamtal för all personal
• För få vårdplatser på Helsingborgs lasarett

– Bemanningen är utmaningen

–Nationella pengar måste nå sjukhusen

• Tillgängligheten måste öka för operation/åtgärd

– Svåra och akuta diagnoser får idag snabb hjälp



Sjukvård – utmaningar i 
Helsingborg

• Bättre intern samordning mellan 

slutenvård och vårdcentraler

• Bättre samverkan med kommunerna

– Typ GAVA-teamet i Helsingborg

– Säker och trygg hemtagning av utskrivna

• Akuten är ingen vårdcentral

• Rätt patient på rätt plats, i rätt tid och med rätt vård 

– spar mänskligt lidande  och resurser



Företagande och jobb

• Inför entreprenörskapskonto för soloföretag

• Höj gränsen för företagens momsplikt

• Inför statlig dagpenning och ett bidragstak

• Inför matchningsanställningar

• Underlätta personalägande

• Fler regelförenklingar för företag



Företagande och jobb

• Utveckla RUT-reformen, en breddning av 

de tjänster som bör berättiga till RUT-

avdrag.

• Dubbelt jobbskatteavdrag för utsatta 

grupper som börjar jobba

• Krav för kommuner att ställa 

aktivitetskrav i försörjningsstödet



Företagande och jobb -
Helsingborg

• Staden ska skapa goda förutsättningar för 

företag och företagare

• En väg in till information och service

• Utveckla Helsingborgs Klimatavtal med 

näringslivet

• Fortsätt utveckla myndighetssamverkan

mot organiserad brottslighet

• Föra dialog och lyssna

• Utveckla företagsbesök från politiker



Frågor?

lars.thunberg@helsingborg.se


