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Värdegrund
Centerpartiet är ett liberalt, grönt och borgerligt parti. 
Grunden i vår politik är alla människors frihet
och lika värde. Vi tror på människors förmåga att 
bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid.

Vår politik i Helsingborg – Kortversionen
I vårt Helsingborg ska alla känna sig hemma, trygga och 
uppleva en meningsfull vardag. Tillsammans ser vi till 
att klara klimatomställningen. Här ska landsbygden få 
samma möjligheter som stan och här knyter vi samman 
och utvecklar våra stadsdelar så fler känner inkludering 
och gemenskap. Här ska det gå att lita på vården och 
att varje elev får chans att klara skolan.
Tillsammans bygger vi ett ännu bättre Helsingborg där 
besluten kommer närmare dig genom dialog och 
involvering. För Helsingborgs bästa.



Företagsamhet och nya jobb
Vi vill att Sverige ska vara världens bästa land att driva 
företag i och då måste vi göra det lättare för 
företagarna. Fyra av fem nya jobb i näringslivet skapas i 
små och medelstora företag. 

• Förenklade regler för mikroföretag, eller 
ingångsföretag (ny företagsform) där exempelvis 
skatten tas ut som en enkel schablonskatt på 
omsättningen. 

• En översyn av skatter, avgifter och avdrag för att 
skapa en mer konkurrensneutral och modernare 
lagstiftning. Avdrag för forskning och utveckling och 
det är viktigt att digital utveckling kan utgöra grund 
för avdrag.



Företagsamhet och nya jobb

• Sänka skatten för företag - Långsiktiga förutsättningar och enkla regler gynnar 
näringsliv och företag, samtidigt som det förenklar och stärker människors drivkrafter.

• Göra det billigare att anställa - Den största utmaningen i ett företags utveckling är när 
det går från att vara ett enmansföretag till de första anställda.

• Förenkla 3:12 reglerna - När det inte längre finns någon skatteskillnad som skapar 
behov av ett 3:12 regelverk kommer systemet vara onödigt och kan då fasas ut av sig 
självt.

• Minska regelkrånglet - Göra fungerande regellättnader som införts under pandemin 
permanenta. Ge Regelrådet ökade befogenheter, för att minska den offentliga 
byråkratin. Se över systemet med överklaganden så att det blir mer effektivt.

• Lokalt - Synliggöra och öka kommunikationen med småföretagen. Införa                           
”One-Stop-Shop”. Myndighetsutövning mer med service och än bättre 
kundbemötande i sina uppdrag, hjälpa istället för att stjälpa.                         
Matchningen på arbetsmarknaden.



Nordvästra Skåne – Livskvalitet för 
människor och livskraft för företag

• Attraktiva boendemiljöer, kontinentalt utbud, 
studiemöjligheter, sport och fritid. 

• Nytt sjukhus
• Öresundsregionen, över 351 000 invånare,.
• 35 000 registrerade företag med 100 000 anställda
• 26 aktiva järnvägsstationer, omfattande nätverk av 

busslinjer och placering intill E4, E6 och E20
• Sveriges näst största containerhamn i Helsingborg
• Livsmedels- och färskvarukluster
• Tillgång till 3 trafikflygplatser i närområdet 

(Ängelholm/Helsingborg, Malmö, Köpenhamn)
• HETCH
• Universitet, YH-Accelerator
• Innovation – H22
• Framtidscoach
• Familjen Helsingborg 



Nära vård – Regionen
• Alla skåningar ska få en egen vårdkontakt på sin 

vårdcentral.
• Sjukvården i så stor utsträckning som möjligt ska 

erbjuda digital vård när det är möjligt, fysiskt när det 
behövs.

• Skånes mobila vårdteam ska utökas.
• Alla Skånes tio sjukhus ska bevaras och utvecklas.
• Primärvården ska säkra tillgång till besök av och 

kontakter med läkare både på äldrevårdboenden 
och inom hemsjukvården.

• Det ska finnas rehabiliteringspersonal på alla 
akutmottagningar och på alla sjukhusens 
vårdavdelningar.

• Det ska möjliggöras för fler att få samtalsstöd inom 
vården av exempelvis sjukhuspräster.



Äldrevården – Helsingborg
Den som är i behov av vård och omsorg måste kunna 
lita på att den håller hög kvalitet och finns där när den 
behövs, oavsett utförare.

• Digitalisering för att ge personalen mer tid till de 
vårdande insatserna.

• Fast vårdkontakt garanteras i den kommunala 
hemsjukvården.

• Skapa möjligheter för fler att bo kvar i den självvalda 
hemmiljön.

• Samarbete mellan förskola och äldreboenden i 
Helsingborg likt andra platser i landet.

• Fler äldreboenden utrustas med tillagningskök som 
lagar mat på närproducerade råvaror.



TACK


