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Redaktionskommitténs
förord

F

ör att högtidlighålla 150-års-jubileet av kommunallagarnas införande beslutade kommunfullmäktige i Helsingborg att ta
fram en skrift som skildrar stadens politiska historia och de senaste
50 årens utveckling i Helsingborg. Skriften utgör fortsättning på de
två tidigare utgivna skrifterna som skildrat de första hundra åren. För
jubileumsskriftens framtagande utsåg kommunstyrelsen den 13 april
2011 en redaktionskommitté.
Dessa två tidigare verk kompletteras nu. Denna gång med ett
perspektiv utifrån de förtroendevaldas insatser och påverkan på stadens utveckling. Skriften speglar ett stort engagemang i vitt skilda
frågor under årens lopp. Ett engagemang som är mycket viktigt i
en demokrati. Ett engagemang som vi hoppas kommer att involvera
många helsingborgare även i framtiden. Kanske kan denna skrift då
ge inblickar och perspektiv på stadens utveckling till nya generationer
av engagerade och förtroendevalda helsingborgare
Redaktionskommittén har genom sin sammansättning kunnat
blicka tillbaka med olika perspektiv på en stor del av den tidsperiod
som avhandlas i skriften. Det har varit stimulerande att se tillbaka på
skeenden och händelser i stort och smått som engagerat staden och
dess förtroendevalda. Det har också varit intressant att få perspektiv
på frågor men också att genom författarens externa perspektiv ha fått
ta del av skeenden som till viss del är självupplevda genom många års
engagemang.    
Redaktionskommittén vill rikta tack till författaren Jan Berggren
för hans insatser, Torgny Fransson, chef för Stadsarkivet som ansvarig
tjänsteman och Bengt Lindskog, ordförande i Stadens Historikkommitté, som på ett tidigt stadium adjungerades till kommittén. Helsingborg har en stolt tradition av att dokumentera stadens historia. Inte
minst genom det omfattande arbete som bedrivs förtjänstfullt inom
stadens Historikkommitté. Kommittén ger löpande ut nya volymer i
det omfattande verket Helsingborgs historia.
Här är också platsen för redaktionskommittén att rikta ett särskilt
tack till alla stadens medarbetare som genom åren förverkligat och
9

arbetat efter de folkvaldas beslut samt avslutningsvis till alla de förtroendevalda som oavsett politisk hemvist genom åren engagerat sig
för stadens utveckling.
På kommunstyrelsens uppdrag utsedd redaktionskommitté:
Christian Orsing, ordförande, Roland Nilsson, Carl-Johan
Wassholm, Maria Winberg Nordström och Carin Wredström.
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Författarens förord

Å

r 2013 har det gått 150 år sedan kommunallagarna infördes.
Reformen var av mycket stor betydelse för den lokala självstyrelsen i Sverige. Det var fyra förordningar som antogs den 21 mars 1862.
Den första rörde kommunal styrelse på landet, den andra i städerna,
den tredje förordningen gällde landstingen och den fjärde kyrkliga
förhållanden. För städerna bestämdes att varje stad med område skulle
vara en särskild kommun där invånarna själva enligt förordningen
skulle sköta sina gemensamma ”ordnings- och hushållningsangelägen
heter”.
I flera av Sveriges städer har kommunallagarnas jubileumsår uppmärksammats. Så också i Helsingborg. Vid 50-årsjubileet utkom
1913 Helsingborgs stads minnesskrift med anledning af stadsfullmäktiges 50-åriga tillvaro 1863–1912 och till 100-årsjubileet utkom 1965 De
hundra åren. Stadsfullmäktige i Hälsingborg 1862–1962. Föreliggande
bok är en minnesskrift till 150-års jubileet. Den skiljer sig från de
tidigare jubileumsböckerna genom att den endast har en författare
och har tyngdpunkten på de senaste 50 åren, dock med en summarisk tillbakablick på tiden före 1962. Beträffande historien före detta
år hänvisas till nämnda arbeten. Vad gäller Helsingborg är stadens
historia dessutom synnerligen väldokumenterad genom utgivandet
av mastodontverket Helsingborgs historia, vars första delar utkom i
mitten av 1920-talet. Sedan dess har åtskilliga band utkommit och
publiceringen fortsätter. Här finns många tusentals sidor historia att
gräva ur för den intresserade.
Ser man på innehållsförteckningen kan man konstatera att några
kapitel skulle kunna ha blivit en eller flera böcker. Flera källor hade då
måst användas och det hade varit lätt för en författare att ”drunkna” i
materialet. Bortsett från detta är det lätt att utifrån bokens begränsade
utrymme hitta luckor i framställningen som läsaren kanske tycker
skulle ha varit med, möjligen beroende på egen partipolitisk syn.
Huvudkällorna till detta arbete har varit kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens protokoll, handlingar och tryck för tiden från 1971
och före detta år stadsfullmäktiges och stadskollegiets motsvarande
11

handlingar. Handlingar är tryckta till och med 1997, därefter finns de
otryckta i Helsingborgs stadsarkiv. På 2000-talet finns de dessutom
digitaliserade på nätet. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
handlingar omfattar flera tusen sidor, men genom utmärkta register
går det att med lite möda hitta det man söker. Bearbetade register
finns fram till 2008, därefter får man leta på nätet, vilket faktiskt tar
längre tid.
Notförteckning finns efter varje kapitel.
Kapitel Så styrs Helsingborg kan den läsare hoppa över som i stora
drag känner till beslutsgången i Helsingborgs kommun.
Bildmaterialet kommer i första hand från Stadsarkivet och Kulturmagasinet. Till detta kommer nytagna foton, dels av fotograf SvenOlof Larsén på Kulturmagasinet, dels av min hustru Birgitta Darrell.
Mot slutet finns ett personregister.
Jag vill tacka alla, särskilt de på Stadsarkivet med stadarkivarie
Torgny Fransson i spetsen och Therese Kruse på Kulturmagasinet, som
hjälpt mig att hitta handlingar och fotografier. Ett tack ska också gå
till stadsbyggnadskontorets Christina Andersson som varit behjälplig
med att ta fram kartor och till Anton Persson på kommunikationsavdelningens stab som tagit fram några bilder vilka inte varit direkt
relaterade till kommunen.
Med ledamöterna i redaktionskommittén har jag haft möjlighet att
diskutera innehållet i kapitlen under skrivandets gång. Det har inte
bara varit nödvändigt utan också stimulerande för mig personligen.
Ett särskilt tack går också till historiedocenten Göran Nilzén. Med
doktor Nilzén har jag haft möjlighet att diskutera upplägget och han
har gett mig värdefulla synpunkter på manuskriptet. Men innehållet
i boken är jag naturligtvis ensam ansvarig för.
Råå i mars 2013
Jan Berggren
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1. Helsingborg under nästan
1000 år

Från hedenhös till uppvaknandet (–1862)

C

IRKA 12 000 ÅR f.Kr. förändrades klimatet över vad som skulle
bli Skåne. Det blev varmare och inlandsisen började smälta.
Vilda djur vandrade in och efter dem jägarna. Cirka 7  000 till 6  000
år f. Kr. bröts den landbrygga som förband Själland med Skåne och
Öresund bildades.
Östersjöinloppen – Bälten och Öresund – var redan under sten
åldern, dvs för över 4  000 år sedan, krigs- och konflikthärdar. Det kan
vi avläsa i det arkeologiska materialet. Områdena skulle förbli sådana
härdar till inpå 1700-talet. Kusterna organiserades tidigt militärt med
befästningar.
Adam av Bremen uppgav på 1000-talet att trakten kring Helsingborg, vid Öresunds smalaste passage, var ett omtyckt tillhåll för
sjörövare. Den oro som dessa plundrare skapade ledde till att vissa
städer i första hand inte anlades vid kusten utan en bit in i landet:
Roskilde på Själland och Lund i Skåne. Skånemarknaden i anslutning
till det ibland enorma sillfisket vid Skanör-Falsterbo påverkade redan
på 1100-talet utvecklingen av andra marknader vid kustnära platser
som Dragör, Havn (Köpenhamn), Lomma, Norra Säby (Landskrona)
och Helsingborg.
Dessa marknadsplatser, som så småningom utvecklades till städer,
måste skyddas och befästas för att stå emot fientligt tryck. Redan i
slutet av 900-talet fanns en enklare befästning av trä på landborgen för
att bevaka överfarten från Helsingborg till Helsingör och vice versa.
På 1100-talet byggdes en rund tornborg eller kastal i sten. Den låg
väster om Kärnan, som den danske kungen Erik Menved lät uppföra
under 1310-talet och som ingick i en ringmursborg som avgränsade
en oval borgplats.
Då Kärnan byggdes uppfördes kring tornet försvarsanläggningar
och förstärktes befintliga anläggningar i tegel. Helsingborgs slott blev
en fästning som liksom den i Helsingör, Krogen, skulle skydda in- och
utfarten till och från Östersjön. Speciellt viktigt blev detta från och
med 1420-talet då den för danska statskassan synnerligen viktiga Öre�13

1. Denna mycket använda
bild från 1580-talet visar
tydligt Öresunds smalaste
passage. Närmast syns
Helsingör med Kronborg,
som då var ett nytt och
modernt slott, och över
Sundet Helsingborg och
den befästa borgen på
landborgen med kärnan i
mitten.
Kopparstick av Georg
Braun och Frans Hogenberg.

sundstullen började tas ut i Helsingör. Tullen gav de danska kungarna
möjlighet att föra en expansiv utrikespolitik.
Slottet i Helsingborg spelade vid medeltidens slut sin största roll
som administrativt centrum för Östdanmark. Däremot kom det att
betyda mindre från försvarssynpunkt. När kanoner kom i bruk i krigföringen stoppade nämligen ringmuren inte anstormningen. Några
förbättringar av betydelse gjordes inte heller. På andra sidan Sundet
satsade danskarna i stället på ett nytt och för tiden modernt slott,
Kronborg, som stod färdigt på 1580-talet. Helsingborgs slott kom dock
att spela en viss roll under 1600-talets krig mellan Sverige och Danmark, för att slutligen tillsammans med befästningarna rivas på Karl
XI:s order. De ansågs som militärt oanvändbara efter Skånes övergång
från Danmark till Sverige. Kvar blev kärntornet, som med tiden antog
utseendet av en ruin. Först i slutet av 1800-talet rustades anläggningen
upp och Terrasstrapporna byggdes som förbindelse med det likaledes
upprustade Stortorget nedanför.
Helsingborg hör till de städer som försvinner bortom den tid av historien som vi kan överblicka. Säkra belägg för dess existens har vi först
1085. Då nämns staden i ett gåvobrev som Knut den Helige utfärdade
för Lunds domkyrka den 21 maj detta år. Domkyrkan fick rätt att ta ut
en så kallad tomtskatt av bland andra Helsingborgarna. Datumet har
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därefter blivit stadens officiella födelsedag eller dopdag. Helsingborg
kan i detta hänseende jämföras med Stockholm som också saknar
grundningsår, men nämns första gången i två brev från 1252, som blivit
stadens officiella grundningsår.
Helsingborgs slott var periodvis navet i hela norra Skåne. Slottsherren ansvarade för gränsen mot Småland och försvaret mot svenskarna
i norr. Därmed blev staden den viktigaste biten i Danmarks kamp om
makten i Norden, men kom senare att få ta ett steg ner på rangskalan
dels genom satsningen på Kronborg, dels genom att Kristianstad grundades som ny fästningsstad i norr 1614.
Under 1600-talet och i början av 1700-talet utkämpade Sverige
och Danmark flera krig med varandra vilket i hög grad påverkade
Helsingborg. Under kriget 1643–45 satt svenskarna i över ett år som
slottets herrar. Efter kriget kom danskarna tillbaka och beslöt förstärka
försvarsanläggningarna. Kriget 1657–1658 slutade med att det gamla
Östdanmark övergick till Sverige och Helsingborg fick den nationella
tillhörighet staden har än idag, dock med de avbrott som skånska
kriget 1676–1679 och den danska invasionen 1709 innebar. Efter det
sistnämnda kriget skedde en förstärkning av den i båda krigen använda
invasionskusten mellan staden och Råå fiskeläge genom byggandet av
ett retranchement eller försvarsverk, populärt kallat Råå vallar. Nationalitetsbytet innebar en ny epok för skåningarna och Helsingborgarna
som naturligtvis blev kännbar för invånarna som var vana vid det
gamla danska styret och många motsatte sig försvenskningen.
Under dansktiden styrdes Helsingborg av två borgmästare och sex
rådmän, utsedda av det skattskyldiga borgerskapet. De svarade även
för rättsordningen i rådstugerätten. Kungen i Köpenhamn utsåg en så
kallad byfogde som ordförande i bytinget, som dömde i grövre mål.
Alla borgare hade rätt att delta i bytinget. Byfogden och bytinget drogs
in 1682 och ersattes av kämnärsrätten. Den dömde i mindre mål och
var i bruk till 1849. Helsingborgs två borgmästare under dansktiden
minskades till en, utsedd av Kungl. Maj:t med fyra rådmän vid sin
sida. De kallades, i egenskap av styrelse för staden, magistrat, som
domstol rådhusrätt. Utöver magistraten styrdes staden av borgerskapet
genom Allmän rådstuga, Borgerskapets äldste, Husägare utom borgerskapets deputerade och i enstaka fall, som exempelvis i fattigvårdsnämnden, av sockenstämman.
För viktiga beslut i bland annat ekonomiska frågor tillkallades
Allmän rådsstuga där det krävdes burskap1 för deltagande. Varje
person hade ett antal röster i förhållande till den stadsskatt han betalade. Den allmänna rådstugan utsåg Borgerskapets äldste som bestod
av 15 ledamöter, valda på tre år och en ordförande, som tillsattes av
magistraten för sex år. De sex ledamöterna i styrelsen för Husägare
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utom borgerskapets deputerade utsågs av husägare som inte hade
burskap. Då de nya kommunallagarna trädde i kraft 1863 ersattes alla
dessa institutioner av stadsfullmäktige och drätselkammaren.2

Från graderad rösträtt, över full demokrati
och till välfärd (1863 – cirka 1960)
Vid 1800-talets mitt var Helsingborg alltjämt ”den sovande idyllen”
som staden har kallats av många författare. Den bebyggda stadens
utsträckning var liten. Nordgränsen gick vid Sankt Jörgens plats, sydgränsen vid dagens Stadspark, en sträcka på bara någon kilometer.
Västra gränsen, vid Sundets strand, gick ungefär vid nuvarande Drottning- och Järnvägsgatorna, i öster var landborgen en naturlig gräns.
En smal sträng av bebyggelse följde också Nedre Långvinkelsgatan
upp mot landborgen. Under de följande femtio åren skulle staden
industrialiseras, folkmängden mångdubblas (från 4  140 år 1850 till
24  670 år 1900), produktionen växa och trafikens basstruktur skapas.
År 1860 hade Helsingborg rangen av nummer 17 bland Sveriges städer
vad gäller folkmängden. År 1910 hade staden intagit sjätte platsen.
Drivande och avgörande för Helsingborgs utveckling var spannmålsexporten, särskilt exporten av havre i synnerhet till Storbritannien. Det brukar sägas att den svenska havren var dåtidens bensin till
hästarna på Londons gator. Genom denna spannmålshandel skapades
stora förmögenheter som plöjdes ner i stadens gryende industri, som
möjliggjorde stora satsningar på utbyggnad av hamnen och järnvägar,
vilket i sin tur medförde att bland annat rederiverksamheten utvecklades. Den växande industrin ropade på folk som kunde arbeta i fabrikerna, vilket medförde att invånarantalet hela tiden ökade.
Men även ansatser till sjuk- och fattigvård togs, liksom ett ordnande
av brandväsendet, belysningen och skolväsendet. Även vissa kultursatsningar gjordes. Ett stadsbibliotek inrättades och ny teaterbyggnad
uppfördes.

Makten i konsulernas stad
Stor betydelse för Helsingborgs utveckling hade otvivelaktigt konsulerna Petter Olsson (1830–1911) och Nils Persson (1836–1916). Särskilt konsul Olsson blev en entreprenör av sällan skådat slag och är
något av portalfiguren i stadens expansion under 1800-talets senare
del. Dessa män skilde sig åt ganska mycket. Olsson var tystlåten, kärv
och en person som var starkt religiös på ett slags gammaltestamentligt sätt. Vanliga nöjen och samvaro med andra människor (utom de
som delade hans tro) roade honom föga. Olsson satsade som ung på
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spannmålshandel och han skulle bli Sveriges störste exportör av havre.
Han engagerade sig också i stadens infrastruktur genom utbyggnad
av hamnen och anläggandet av järnvägar. Han blev 1869 också den
störste aktieägaren i det Ruuthska bruket, omdöpt till Helsingborgs
Jern- & Lerkärlsfabrik AB. Andra verksamheter han startade var bland
annat Helsingborgs Träförädlings AB, Helsingborgs Ångkvarns AB
och, tillsammans med konsul Nils Persson, Helsingborgs Socker
fabriks AB 1889.
Konsul Olsson intresserade sig också för politiken och stadens skötsel. Han var ledamot av stadsfullmäktige (innan dess i Borgerskapets
äldste 1860–1862) från dess begynnelse 1863 till 1906 och var dess
ordförande 1888–1903 samt av Malmöhusläns landsting 1863–1903.
Olsson var dessutom riksdagsman, ledamot av andra kammaren 1869
och 1872–1877 och av första kammaren 1879–1887.
Olsson såg, enligt sin biograf Alf Åberg, sina konkurrenter i Helsingborg som onda människor dels för att de inte delade hans religiösa
syn, dels för att de såg allt i smått och inte ville satsa stort för staden.
Olsson har själv angett vilka dessa sju onda män var: Bröderna Johan
och Fredrik Henckel, Anders Herman Rhödin, Johannes Hallberg,
August Wingårdh, Johan Elers och Otto Christian Kjellman. Av dessa
handlande var de tre första spannmålshandlare och alltså direkta konkurrenter till Olsson.
Dessa män var naturligtvis inte onda i en allmän mening, men,
enligt Olsson, i Guds mening. Olsson hade varje dag genom bön täta
kontakter med den höge herren i himlen och blev hans uttolkare. Här
är inte platsen att närmare utveckla Olssons religiösa syn och dess
betydelse för hans ekonomiska och kommunala verksamhet.
Men Olssons liv skulle vara värt ett ingående studium särskilt då
det gäller mixen av religion och ekonomi. Den tyske sociologen,
ekonomen och filosofen Max Weber (1864–1920) har i sitt arbete
”Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus” (Den
protestantiska etiken och kapitalismens anda) utvecklat frågan om
kristendomens, i dess protestantiska version, betydelse för människans
ekonomiska drivkrafter. Weber anser dock att drivfjädern i första hand
inte är lutherdomen utan kalvinismen och puritanska protestantiska
sekter. Och Olsson var en puritan av stora mått, som tjänade pengar
inte för att i första hand berika sig själv, utan för att det var en Gudi
behaglig gärning. Framgång i yrket eller kallet var tecken på att man
hade Gud på sin sida. Så kunde nog Weber ha definierat Olsson.
Konsul Nils Persson var i mycket Olssons motsats när det gällde
personligheten. Persson var en öppen och utåtriktad man som inte
sade nej till livets goda. Men som innovatörer och företagsgrundare
var de båda herrarna lika. Som mycket ung började Persson liksom
Olsson som bodbetjänt, men redan som några och tjugo år startade
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2. Petter Olsson.

3. Nils Persson.

4. Henry Dunker.

han en diversehandel i Helsingborg. Persson grundade bland annat
Skånska superfosfat- och svavelsyrefabriken AB 1872, Helsingborgs
Ångtegelbruk AB året därpå, Skromberga stenkols- och lerindustrifabrik AB 1885, Helsingborgs Sockerfabriks AB 1889, som nämnts
tillsammans med konsul Olsson, och Helsingborgs Kopparverks AB
(nuvarande Kemira) 1900.
Som Olsson engagerade Persson sig också i kommunalpolitiken,
ledamot av stadsfullmäktige 1877–1908 och dess ordförande 1904–
1908. Han var också riksdagsman och satt i första kammaren 1898–
1902. Både Olsson och Persson var även stora donatorer till allehanda
penningbehövande institutioner i staden.
En tredje person som måste räknas som en av pionjärerna i Helsingborg är Henry Dunker (1870–1962). Han blev chef bara 24 år gammal
för Helsingborgs Gummifabriks AB (Tretorn) 1894, som grundats
av konsul Olsson och Dunkers far, hamningenjören Johan Dunker.
Henry Dunker köpte 1903 Olssons stora aktieinnehav i Tretorn. År 1905
förvärvade Dunker också aktiemajoriteten i Trelleborgs Gummifabriks
AB. Dunker hade även intressen i flera banker, som Skandinaviska
Banken och Sparbanken i Helsingborg, samt i tidningen Helsingborgs
Dagblad. Dunker satt i stadsfullmäktige 1903–1919
Henry Dunker hade vid sin död förvärvat epitet ”Sveriges rikaste
person”. Han var en stordonator som bland annat satsade pengar i
byggandet av konserthuset, i vården av sjuka och i cancerforskningen.
Ur den fond som bär hans och hustruns namn har i nutiden pengar
kommit för byggandet av bland annat Stadsteatern, Kulturmagasinet
på Fredriksdal och Dunkers Kulturhus.
Naturligtvis har även flera andra Helsingborgare bidragit till stadens
förkovran. Nämnas bör handelsmannen och politikern Oscar Trapp,
ingenjören Harald Widmark, industri- och tidningsmannen Malte
Sommelius samt skeppsredarna Bernhard Ingelsson och Otto Banck.
Men vi får heller inte glömma de många gånger namnlösa män och
kvinnor som slet i Helsingborgs fabriker, i hamnar och på byggen,
och för vilka livet många gånger framstod som en enda lång och hård
arbetsdag.
Partipolitiken, som vi känner den idag, hade ännu inte slagit igenom
på det kommunala planet även om det fanns tydliga ansatser vid 1800talets slut. Rösträtt i staden hade alla myndiga män och kvinnor som
betalade skatt och som inte häftade i skuld för utebliven skatt. Myndighetsåldern var 21 år.
Det första kommunalvalet i Helsingborg 1862 föregicks inte av
någon valkampanj och några eftervalskommentarer förekom inte
heller. Valdeltagandet var litet. Den främsta anledningen till att så få
deltog var den graderade rösträtten. De som bara hade en eller ett par
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röster fann det inte lönt att gå till vallokalen eftersom personer med
många röster dominerade valet. Och så skulle det förbli långt fram i
tiden. Av cirka 1 100 röstberättigade 1864 utnyttjade bara 75 personer
sin rösträtt. År 1868 gick endast 19 personer av cirka 1 200 till 1 300
till vallokalen och bland dessa 19 hade en person en tjugondel av hela
stadens röstetal. Denne var den blivande konsuln Petter Olsson som
förfogade över hela 689 röster.
1  514 Helsingborgare – antalet invånare i staden uppgick till 8  116
– förfogade sammanlagt över 13  440 röster 1871. Av de rösträttsberättigade ägde bara 633 (42 procent) en enda röst. 18 personer (1,2 procent)
ägde tillsammans 1  800 röster. Egentligen ägde dessa 18 flera röster,
men den så kallade 100-gradiga skalan som införts 1869, begränsade
antalet röster som var och en fick utnyttja till 100. Dessutom hade juridiska personer, bolag och oskiftade dödsbon, rösträtt, ett förhållande
som varade ända fram till 1919. Detta gjorde att till exempel Petter
Olsson förutom sina personliga röster även kontrollerade rösterna i
de bolag han ägde.
Vid kommande kommunalval ökade antalet röstande, men fåtalsväldet var tydligt. Det är därför inte svårt att förstå att radikala män
som Öresunds-Postens ägare och redaktör, Fredrik Borg, reagerade och
krävde en rösträttsreform inte bara i sin tidning utan även på riksplanet som riksdagsman mellan 1879 och 1892. De ledande männen
i staden styrde och ställde som de ville, men med ett ganska stort förtroende hos invånarna. Bland de 26 valda till första fullmäktige var fördelningen följande: tio handlanden, fem hantverkare, fem tjänstemän,
fyra industriidkare, en militär och en färjeman. Överhuvudtaget dominerade handlande, fabrikörer och industriföretagare i stadsfullmäktige.
En politisk opposition i stadsfullmäktige växte inte fram förrän
vid 1900-talets början. Första socialdemokraten i fullmäktige, Carl
Johansson, sedermera dess ordförande 1919–1930, valdes 1899 in på en
icke-socialdemokratisk lista på Oscar Trapps och Nils Perssons initia
tiv. Johansson blev med detta den förste socialdemokratiska stadsfullmäktigeledamoten i Sverige. Jämförelsen med Hjalmar Branting,
socialdemokraternas ledare, som valdes in i riksdagens andra kammare
på en liberal lista 1896 ligger nära. Det ansågs rimligt och rättvist att
arbetarrörelsen skulle ha åtminstone en representant i de politiska
församlingarna.
Men det från början låga valintresset och bristen på politisk debatt i
stadsfullmäktige betydde emellertid inte på något sätt att debattfrågor
saknades i det senare 1800-talets Helsingborg. Det fanns grupper som
samlades kring och drev olika frågor, livligt påhejade av en stundtals
animerad och hetsig agitation i pressen. Det var där som dåtidens
politiska debatt i huvudsak fördes i Helsingborg, som i många andra
städer.
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5. Carl Johansson.

Den politiska debatten i Helsingborgs tidningar
Helsingborg fick sin första tidning, Helsingborgs-Posten, 1824. I början
retade den gallfeber på de styrande. För att komma tillrätta med den,
som det ansågs, illvilliga journalistiken och redaktörerna som stod
bakom, rabulisterna som de kallades, användes de medel som stod till
buds, indragning av tidningen och tryckfrihetsåtal. Efterhand kom
dock Helsingborgs-Posten att lugna ner sig och utvecklas i konservativ riktning och stod avgjort till höger om stadens andra tidning,
Öresunds-Posten som såg dagens ljus 1847. Ägaren och redaktören hette
Oscar Patrik Sturzen-Becker (1811–1869), som till en början var en
radikal man, och i den nya tidningen blev liberalism och skandinavism honnörsorden. Skandinavism var främst en punschpatriotisk
överklassrörelse, förankrad i den akademiska världen. ”Fulla som kajor,
men med Sverige på läpparna”, skrev den samtida men nu helt glömda
poeten Johan Nybom. I Helsingborg fanns dock en folklig skandinavism – långt bortom akademiernas värld – som betonade samverkan
med och kärlek till människorna på andra sidan Sundet, en kärlek
som var besvarad.
Som många som varit radikala i ungdomen blev också S turzen-Becker
alltmer konservativ med stigande ålder. Han bekämpade till och med
tidningen under sina sista levnadsår. Öresunds-Posten övertogs av
Fredrik Theodor Borg (1824–1895). Han föddes i Landskrona, men
hade gjort sina journalistiska lärospån i Stockholm hos Lars Johan
Hierta i Aftonbladet. Borg började arbeta på Öresunds-Posten 1853,
köpte tidningen 1857 och var dess redaktör till sin död 1895. Genom
Fredrik Borgs redaktörskap blev den nya tidningen i Helsingborg en
av Sveriges viktigaste organ utanför huvudstaden. Den lästes mycket
beroende på att redaktören var stridbar, orädd, begåvad och synner
ligen arbetsam. Som väl närmast gudsförnekare fick prästväldet och
så småningom också frikyrkorna sina fiskar varma. En fråga som Borg
också drev i sin tidning var kvinnofrågan, vilket gör honom till en tidig
framstående feminist. I flera artiklar drev han frågan om folkhögskolor
för kvinnor och gifts kvinnas äganderätt. Han blev också den förste
riksdagsman som föreslog rösträtt och valbarhet för kvinnor. Norges
kamp för självständighet och utträde ur unionen, om norrmännen så
ville, hade en stark företrädare i Öresunds-Postens redaktör.
Inflytelserika Helsingborgare gjorde vad de kunde för att stoppa
Borg. Fyra åtal väcktes mot honom men alla slutade med frikännanden. Helsingborgs-Posten räckte inte till för att bekämpa ÖresundsPosten. En ny tidning startades därför 1867 under namnet Helsingborgs
Tidning som helt frankt menade att den grundats just för att bekämpa
Borgs organ. Den nya tidningen ansåg att Helsingborg måste bli ”sant
och rättvist bedömt” och att det fordrades en ”opartisk belysning av
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Den ”frasradikale” Borg
Epitet är Oscar II:s. Borg var nämligen djupt avskydd av kungen,
som i sina memoarer spyr galla över tidningsmannen. Hade kungen
någon fiende i Helsingborg var det Fredrik Borg, som å sin sida
fick anledning att hata kungen som flera gånger bekämpat hans
skriverier.
Hur Borg ställde sig till de dåtida samhällsbevarande institutionerna: Tronen, Altaret, Svärdet och Penningpåsen hjälper oss
att få ett grepp om mannen. Vänstermannen Borg måste betraktas
som republikan. Han var dessutom en gudsförnekare även om han
kunde umgås med framstående präster som till exempel kyrkoherden i Helsingborg, Petter Wieselgren, vars nyktra syn beträffande
det utbredda superiet han delade. Som skandinavist var Borg för ett
stärkt nordiskt samarbete, bland annat som ett skydd mot aggressioner från det ryska tsarväldet och som ett skydd för Danmark mot
Preussen. Skarpskytterörelsen var han en ivrig förespråkare av. Den
hade en liberal prägel som bland annat förespråkade en representationsreform och allmän rösträtt. En folkbeväpning kunde tänkas
ersätta den indelta armén. Då det gällde Penningpåsen eller hur
de gemensamma medlen skulle användas företrädde han i tiden
synnerligen radikala åsikter. Bildningens höjande bland arbetarbefolkningen, folkskolor, utbyggd fattigvård, folkbibliotek m.m.,
var frågor han särskilt drev. Som kommunalman satt Borg bland
annat i Helsingborgs fattigvårdsstyrelse och i skolrådet. Arbetarnas deltagande i samhällslivet genom utökad rösträtt och kvinnans
deltagande i politiken genom rösträtt och valbarhet var några av de
frågor han kämpade för i Helsingborg och i riksdagen.
En flyktig bedömning av Fredrik Borgs verksamhet kan göra
honom till socialist i betraktarens öga. Men så var det inte. Han
representerade Lantmannapartiet i riksdagens första kammare
mellan 1884 och 1892. Där satt också konsul Petter Olsson som
representant för samma parti. Borg fick den gryende socialdemokratin till fiende då han 1887 i skriften ”De tre äro ett: kommunismen,
socialismen, socialdemokratin” varnade för dessa, som han såg det,
politiska ytterlighetsriktningar.

6. Fredrik Borg.

våra offentliga förhållanden”. Bakom stod bland andra ryttmästaren,
storgodsägaren, överhovstallmästaren och politikern, på både kommunal- och riksnivå, Rudolf Tornérhjelm, och handelsidkaren och
konsuln Fritz (Fredrik) Rooth.
Rudolf Tornérhjelm (1814–1885) tillhörde en av förgrundspersonerna
i styret av Helsingborg och var språkrör för de penningstarka i staden.
Tornérhjelm var ordförande i stadsfullmäktige från 1863 till sin död.
Han hade flera egendomar i Skåne bland annat Vrams Gunnarstorp.
I Helsingborg ägde han den så kallade Tornérhjelmska gården vid
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7. Rudolf Tornérhjelm.

Fågelsångsgatan 22. Som politiker satt han i ståndsriksdagen från 1840
och därefter i första kammaren till 1884. Han spelade en viss roll
vid ministerkriser särskilt genom nära kontakter med kungahuset, i
synnerhet med Karl XV som var hans nära och intime vän. Det är
ingen överdrift att påstå att Tornérhjelm var kungamaktens inofficiella
organ bakom kulisserna och påtryckare såväl i riksdagen som i Skåne.
Konsul Fritz Rooth (1816–1883) var äldste son till Carl Henric
Rooth, en gång en av Helsingborgs rikaste män. Fritz Rooth engagerade sig mycket i stadens liv. Han valdes in i stadsfullmäktige i
Helsingborg 1862 och var riksdagsman i borgarståndet från 1853 och
därefter i riksdagens andra kammare.
Helsingborgs Tidning vände sig till stadens överklass och till viss del
också till medelklassens tjänstemän samt till bönder med egna gårdar
och samhällsbevarande åsikter. De första åren hade det nya språkröret
en upplaga som understeg 500, medan Öresunds-Posten hade ungefär en
tre gånger så stor upplaga. Inte heller Helsingborgs Tidning blev framgångsrik och kunde inte klara konkurrensen med motståndarorganet,
i alla fall inte med Helsingborgs Tidnings befintliga redaktion. Därför
startades det alltjämt existerande Helsingborgs Dagblad, som utkom
med sitt första nummer den 16 december 1884. Wilhelm Hoflund blev
chefredaktör, en man med ett journalistiskt förflutet i Sydsvenska Dagbladet i Malmö. I bolagets styrelse satt rektorn Hjalmar Söderbaum
(ordförande), konsuln Nils Persson, ingenjören Oscar Trapp, gods
ägaren Börje Peter Pontoppidan och handlanden Carl Evald Hedström,
alla kända män i dåtidens Helsingborg, med en vilja att förändra och
modernisera staden, men med en konservativ syn i bagaget.
Till 1892 gavs Helsingborgs Dagblad ut sex gånger i veckan. Därefter
blev Helsingborg den första landsortsstad i Sverige som fick en tidning
som utkom veckans alla dagar. Den politiska färgen var från början
konservativ och den förblev så under större delen av 1900-talet, med
undantag för 1930-talet och början av 1940-talet då tidningen var
nationell och klart protysk. Tidningsföretaget hade sin grund i aktier i
”Tryckeriaktiebolaget Helsingborgs Dagblad”. En stor aktiepost innehades från 1908 av medlemmar ur familjen Sommelius. Malte Sommelius, far till den mångårige chefredaktören Ove Sommelius, hade
redan 1904 invalts i tryckeriaktiebolagets styrelse och utsågs 1908 till
dess ordförande. Han var bankdirektör och sockerfabriksdirektör samt
politiker för högern i staden och riksdagen. Den störste aktieägaren
var emellertid Henry Dunker, Gummifabrikens disponent. Dunker
var styrelseordförande i bolaget 1923–1931. En brytning mellan Dunker
och familjen Sommelius ledde till att Ove Sommelius köpte Dunkers
aktier.
Den liberala Öresunds-Posten hade fått en svår medtävlare. Helsingborgs Dagblad skulle också några år in på 1900-talet föra kampen
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mot socialismen, vars främste företrädare i Helsingborg blev den 1907
startade Skånska Social-Demokraten. Det fanns därefter en konservativ,
en liberal och en socialdemokratisk pressröst i staden, som hade ett
invånartal på omkring 25  000.

Från 1900 till 1960-talet
Perioden var en ytterst händelserik epok, inte bara i Helsingborg och
Sverige utan i hela världen. Två världskrig och däremellan diktaturernas framväxt i Europa. Sverige demokratiserades fullständigt med lika
kommunal rösträtt, dvs. den graderade skalans slopande, och kvinnlig
rösträtt. Samtidigt växte arbetarrörelsen och socialdemokraterna blev
riksdagens största parti. Även i Helsingborg blev socialdemokraterna
det ledande partiet med egen majoritet i stadsfullmäktige, om än
ibland knapp, som varade till långt fram i tiden. Förhållandet är inte
förvånande eftersom staden hade en stor industriarbetarbefolkning.
Helsingborg blev ett av Skånes ”rödaste” fästen. Med detta bröts de
penningstarkas långvariga majoritet i Helsingborg. De framträdande
männen under 1800-talets andra hälft, konsulerna Petter Olsson, Nils
Persson och Oscar Trapp, gick alla bort under 1910-talet. Högerpartiet
höll däremot ställningen som det största borgerliga partiet. Totala
antalet ledamöter i stadsfullmäktige från den fullständiga demokratiseringen 1919 till och med 1970 var 51.
Invånarantalet i staden fortsatte att växa hastigt. År 1925 hade
50  000 passerats och 1950 70  000. År 1962 var invånarantalet exakt
77  628. Jämfört med andra städer kom Helsingborg att ligga runt
femte platsen. Samtidigt växte staden ut och de delar som tidigare
betecknats som förorter eller ren landsbygd kom att ingå i stadsområdet genom inkorporeringar. Dessa var från 1905 och 1907 Helsingborgs
landskommuns municipalsamhälle med 1  704 invånare. Från 1910,
1914, 1918 och 1920 inkorporerades Helsingborgs och Raus landskommuner samt delar av Allerums, Kvistofta och Kropps kommuner med
totalt 10  438 invånare. Drygt 12  000 ”nya” Helsingborgare hade alltså
inlemmats i staden.
Årtiondena runt sekelskiftet 1900 visade upp ett förändrat Helsingborg för betraktaren. Norra hamnen invigdes 1891. Året därpå startade
tågfärjelinjen mellan Helsingborg och Helsingör. Kärnan restaurerades
och Terrasstrapporna byggdes vid sekelskiftet. Det nya Rådhuset togs
i bruk 1897 och det gamla revs. Stenbocksstatyn invigdes 1901 på den
dåtida platsen nedanför Stortorget mellan Järnvägs- och Drottninggatorna, där den kom att så småningom att bli ett hinder för trafiken. Statyn flyttades in på Stortorget 1959. År 1903 invigdes den stora
Industri- och slöjdutställningen i Helsingborg, ett stort evenemang
inte bara för Helsingborg utan även för Sverige.
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8. Ett unikt foto från 1897.
Det gamla Rådhuset,
invigt 1800, och del av
det nya, invigt 1897, på
samma bild. Det gamla
revs redan på sommaren
1897. På Stortorget blomstrar torghandeln.

Politiska reformer på väg mot fullständig demokrati genomfördes i
Sverige på den kommunala sidan i början av 1900-talet: Den så kallade
100-gradiga skalan ersattes med en 40-gradig 1909, kvinnorna blev
valbara och proportionella val introducerades. Den förändrade skalan
medförde emellertid inte att de röstberättigades antal steg, men att
den lilla kretsen av de ekonomiskt starkaste i staden inte längre kunde
avgöra valen. ”Fyra arbetare väga upp vilket bolag som helst”, skrev
Skånska Social-Demokraten triumferande den 11 februari 1910. Proportionella val innebar att partierna fick mandat efter sin röststyrka.
Ogifta kvinnor hade tidigare fått kommunal rösträtt, men nu blev
de också valbara. Men eftersom få kvinnor uppfyllde de ekonomiska
villkoren för att få rösta och de flesta av dessa också var omyndiga,
där mannen röstade för dem, var det ingen större feministisk seger,
ingen alls egentligen.
Den borgerliga (höger-) listan segrade vid valet 1910. Hade majoritetsval fortgått som tidigare hade emellertid socialdemokraterna och
liberalerna inte fått några mandat alls utan högern hade tagit samtliga. Valrörelsen hade varit tämligen livlig och kretsat kring frågan
om ekonomin i Helsingborg. Skulle skattemedlen användas till sociala reformer som vänsterpartierna (liberaler och socialdemokrater)
ville eller till ytterligare utveckling av infrastrukturen till handelns
och industrins fromma var frågan för dagen. Särskilt socialdemokraterna motsatte sig sammanblandningen mellan enskildas och stadens
intressen. Dessutom hade förordningen om kommunalstyrelse i en
stad ändrats 1910. Det fordrades nu två tredjedels majoritet för att
driva igenom nya ekonomiska beslut. I Helsingborg med 51 leda
möter i stadsfullmäktige betydde detta att majoriteten måste förfoga
över 34 röster. En opposition som satt på minst 17 röster var alltså en
maktfaktor att ta hänsyn till. Dessutom blev oppositionen också att
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räkna med genom att dess ledamöter blev företrädda i de nämnder
och styrelser som tillsattes av fullmäktige.
Kvinnorna gjorde också entré i kommunalpolitiken. Sara Thåström
blev 1912 invald som första kvinna i stadsfullmäktige. Hon var liberal
och folkskollärarinna. År 1919 satt fyra kvinnor i fullmäktige, drygt
åtta procent av samtliga ledamöter. Så gått som hela perioden fram till
efter andra världskriget var antalet kvinnor få, förutom fem 1921–22
var antalet aldrig större än tre. Därefter skedde en långsam ökning.
År 1962 fanns det åtta kvinnor i fullmäktige, vilket var 15,7 procent
av samtliga.
Efter den fulla demokratiseringens införande utlystes i mars 1919 ett
extra kommunalval för att de nya bestämmelserna skulle slå igenom
omedelbart. Det blev en synnerligen livlig valrörelse. Socialdemokraterna blev det största partiet med 25 mandat, högern fick 20 och
liberalerna 6, en knapp borgerlig övervikt således. I Helsingborgs
tre valkretsar dominerade de borgerliga i den norra, medan social
demokraterna var störst både i den mellersta och södra där arbetarna
dominerade. Stadens sociala sammansättning avspeglade sig tydligt
i valkretsarna. Ordinarie kommunvalet i december 1920 innebar att
socialdemokraterna fick ytterligare ett mandat och en majoritet i fullmäktige som de kom att ha nästan 50 år framåt, även om den, som
nämnts, vid några val var knapp. Valdeltagandet i Helsingborg följde
i stort det kommunala valdeltagandet − från och med 1922 skedde
kommunalvalen vart fjärde år − i hela riket, men valdeltagandet var
alltid större i staden än riksgenomsnittet.
Mandatfördelningen i Helsingborgs stadsfullmäktige 1919–1966
framgår av Tabell 1 i bokens slut.
Partipolitiken blev mer accentuerad under 1930-talet genom de
ideologiska motsättningarna. Högern splittrades genom att dess ungdomsförbund, Sveriges nationella ungdomsförbund, fronderade mot
högern och gick sin egen väg, delvis påverkad av nazismens idéer.
Partinamnet ändrades till Sveriges Nationella Förbund och Nationella
ungdomsförbundet. I Helsingborg grundades Medborgareförbundet
i april 1933, vars formella anslutning till Sveriges Nationella Förbund
dock är något oklar.
Medborgareförbundet tog avstånd från nazisternas judeförföljelser,
men paralleller fanns särskilt då det gällde folkgemenskap och nationalism. Förbundet var i klar motsättning till socialdemokraterna som ju
hade majoriteten i Helsingborg och naturligtvis till kommunisternas
marxism och klasskampsideologi. Förbundets främste talesman var
Helsingborgs Dagblads chefredaktör och ledamoten i stadsfullmäktige,
Ove Sommelius. I valet 1934 fick förbundet fem representanter i stadsfullmäktige. I en valaffisch från 1934 menade Medborgareförbundet att
partiet var ”Socialismens enda starka motståndare i Helsingborg” och
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9. Sara Thåström.

Helsingborgs Dagblad, Medborgareförbundet,
och nazismen
På 1930-talet blev Helsingborgs Dagblad (i fortsättningen kallad HD)
ett organ för stadens lokala parti Medborgareförbundet, i vilket
Ove Sommelius spelade en drivande och framträdande roll. Han
satt även i stadsfullmäktige för förbundet. Sommelius menade efter
andra världskriget att Medborgareförbundet tillkommit på grund av
”djupgående kommunalpolitiska meningsskiljaktigheter”. Förbundet låg till höger om dåvarande högerpartiet. Det sökte vid mitten
av 1930-talet samverkan med Sveriges Nationella Förbund, vilket
dock inte fullföljdes. Politiskt blev tidningen dock under årtiondet
och under stora delar av andra världskriget, liksom under det första,
utpräglat protysk, om än inte nazistisk, vilket flera forskare hävdat,
bland andra professor Göran Rystad i Lund. Till detta ska också
läggas avståndstagandet från demokrati enligt västerländskt mönster och parlamentarism. Kriget mellan Tyskland och västmakterna
vägrade Sommelius organ att se som ett krig mellan diktatur och
demokrati. Efter kriget upplöstes Medborgareförbundet 1947 och
medlemmarna återgick till högerpartiet4.
En forskare vid Lunds universitet, Tomas Sjöholm, har i några
uppsatser från slutet av 1990-talet tittat på HD:s syn på bland annat
antisemitismen. Hans slutsats blir att tidning tog avstånd från den
tysknazistiska judepolitiken, dvs. den politik som fördes i Tyskland.
Däremot har ledarsidan i tidningen, enligt Sjöholm, flera gånger
använts som forum för spridandet av ”antisemitiska fördomar”.
Sjöholm sammanfattar Ove Sommelius syn på judarna på följande
sätt: ”att göra anspelningar på judarnas profithunger är en sak, att
inskränka deras rättigheter är en annan”.5
Frågan inställer sig. Var HD:s chefredaktör och Medborgareförbundets starke man antisemit? Med nutidens syn måste svaret bli
Ja! Med dåtidens syn blir svaret problematiskt i den meningen att
salongsantisemitismen var allmänt utbredd i det svenska samhället.
Enligt Rune Moberg, som arbetade på tidningen under krigsåren
och senare framträdde som en känd antinazist, var Sommelius inte
nazist ”i själ och hjärta”.
Men för vad och vem hjärtat hade klappat om Tyskland vunnit
kriget får vi naturligtvis aldrig veta.

10. Ove Sommelius.

sökte stöd för ”den effektiva och orädda kampen mot kommunism
och socialdemokrati!”. Det fanns också ett nazistparti i Helsingborg,
men partiet fick aldrig några mandat i stadsfullmäktige och kunde
bara räkna in ett fåtal röster i valen.
Socialdemokraterna vände sig mot kommunisterna och nazisterna.
Medborgareförbundet var enligt socialdemokraterna nazistinfluerat
och skulle bekämpas med sociala reformer på flera områden såsom:
sanering av bostäder på Söder, pensionärshem, semesterhem för
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 usmödrar och skoltandvård. Förbundet och högern betonade sparh
samhet med kommunens medel för att kunna göra skattesänkningar.
Valet 1938 innebar att socialdemokraterna uppnådde kvalificerad
majoritet, dvs. två tredjedels majoritet, vilket gjorde att de kunde fatta
ekonomiska beslut utan hänsyn till andra partier, en ställning partiet behöll till 1946. En stor politisk fråga var bangårdsfrågan, vilken
togs upp av drätselkammaren 1938, samma år som den så kallade
barngårdskommittén tillsattes. Problemet var att Helsingborg, sedan
västkustbanan tillkommit i slutet av 1880-talet, hade två järnvägsstationer, som visserligen hade spårförbindelse med varandra, men tågen
och vagnarna gick på så att säga allmän plats med hinder för både
tågpassagerare, den trafikerande allmänheten och järnvägens personal.
Stadsfullmäktige fattade beslut 1944 som konfirmerades året därpå.
Sammanbindningen skulle gå över Hamntorget och Inre hamnen
fyllas igen. Järnvägssträckningen skulle avskära hamnen och Öresund
från den centrala staden. Då detta blev allmänt känt uppstod protester
från stora grupper av befolkningen med Ove Sommelius i HD som
främste opponent mot stadsfullmäktiges beslut. Bangårdsfrågan blev
en utdragen affär. Mer om denna längre fram.
År 1870 levde cirka en tredjedel av Helsingborgs invånare nära svältgränsen. Vid 1900-talets början då befolkningen mångdubblats – 65
procent av stadens befolkning var arbetare − hade levnadsstandarden
höjts, även om många fortfarande hade det ytterst knapert ställt och
levde i fattigdom. Spännvidden mellan fattig och rik var stor i Helsingborg, större än i andra skånska städer, och ökade under första
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11. Hungerdemonstrationer
i Helsingborg 1917.

världskriget, särskilt åren omkring 1917. Staden var både mycket fattig
och mycket rik. Särskilt 1917 var kritiskt, med brist på bland annat
bröd, som ledde till hungerdemonstrationer.
Efter första världskriget följde en depression i världen som berodde
på att ekonomin skulle omställas från krig till fred. I Sverige följde
ett stort prisfall vilket medförde att de företag som inte gick omkull
måste rationalisera. Allt detta ledde till arbetslöshet, som naturligtvis också drabbade Helsingborg. Så småningom skedde dock en viss
återhämtning. Nästa stora internationella kris inträffade från slutet av
1920-talet och varade till mitten av 1930-talet. I Sverige tog krisen fart
under andra hälften av 1930, vilket naturligtvis också drabbade flera
branscher i en industristad som Helsingborg med arbetslöshet som
följd och oroligheter på arbetsmarknaden.
Liksom på andra platser i världen och Sverige kämpade arbetarna
i Helsingborg för bättre villkor. Sammanfattningsvis gällde kampen
bättre löner, bättre bostäder, kortare arbetstid, förbud mot farliga arbeten och större allmänt inflytande över samhällsresurserna. Arbetar
rörelsens kampmetoder var organisering i fackföreningar och politiskt
i partier samt strejker.
Socialistiska möten arrangerades i Helsingborg redan på 1880-talet
med August Palm och Axel Danielsson som framträdande agitatorer.
Den kapitalistiska produktionen skulle ersättas av en socialistisk.
Naturligtvis kände makthavarna i Helsingborg, liksom i Sverige, sig
hotade av de revolutionära strömningarna i tiden som kunde kullkasta
hela det bestående samhället. De använde polis och militär för att
bekämpa agitatorerna och de politiska mötena. Ledare greps, åtalades
och dömdes till fängelse, oftast under kortare tid.
Så småningom infogades socialisterna i samhället, speciellt efter
den fulla demokratins genomförande i slutet av 1910-talet och den
demokratiska socialismens, socialdemokratins, skiljande från kommunismen som gick sin egen väg. Som nämnts hade socialdemokraterna
fått makten i stadsfullmäktige 1920, vilket dock inte betydde att de
politiska striderna var slut. Kampen mellan socialdemokraterna och
de borgerliga partierna fortsatte.

De som gjorde jobbet
De politiskt valda fick mer att göra och för en del blev arbetet mer
eller mindre en heltidssyssla. De förtroendevalda under det senare
1800-talet kunde möjligen arbeta utan kostnad om de var ekonomiskt
oberoende, vilket torde vara fallet för de flesta, men inte hur mycket
som helst eftersom arbetet i deras bolag också tog tid. Men i början
av 1900-talet växte antalet förtroendevalda som var beroende av en
stadigvarande inkomst för att klara livets nödtorft, vilket naturligtvis
28

medförde att dessa måste avlönas med kommunens medel för att de
skulle kunna ställa sina resurser och sin tid till förfogande. Det blev
därför också en viktig demokratisk fråga att se till alla förtroendevalda
fick någon ekonomisk kompensation för sitt myckna arbete då de var
frånvarade från sitt ordinarie yrke från vilket det under bortovaron
inte utgick lön. Men de förtroendevalda kunde inte ensamma klara
allt. Det som idag kallas förvaltningen med opolitiska tjänstemän
växte därför till, om än långsamt i början, vilket inte bara är tydligt
i Helsingborg med sitt accelererande invånarantal, utan i hela landet
inom såväl staten som kommunerna.
Besluten i stadsfullmäktige verkställdes enligt 1862 års kommunallagar av drätselkammaren som blev stadens styrelse och hade det viktiga
arbetet med att uppta skatter och förvalta medlen. Det var också i
drätselkammaren som ärendena bereddes för beslut i stadsfullmäktige
och efter beslutet verkställdes. Kammaren var Helsingborgs maktcentrum långt fram i tiden.
Efter kommunreformen 1862 lydde under magistraten bland
annat skatteuppbörd och indrivningsverksamhet. Magistraten hade
fortsättningsvis även en övervakande och rådgivande karaktär visavi
stadsfullmäktige, drätselkammaren, och med tiden direktioner,
nämnder och styrelser som utsågs för särskilda behov eller frågor. En del
nämnder fanns redan före kommunallagarnas tillkomst, till exempel
direktioner för hamnen, sjukvården och byggnationerna. Dessutom
fanns ett skolråd och speciella uppdrag som bisittare i rådhusrätten,
inom brandskyddet och som revisorer i olika kassor. Så sent som 1953
överflyttades det mesta av magistratens befogenheter till stadskommunerna själva. Från 1965 upphörde magistratens verksamhet i och
med att polisen förstatligades samt som en planering för tingsrätternas
införande och den stora kommunreformens ikraftträdande 1971.
Drätselkammarens ställning som maktcentrum bröts 1956. I
Helsingborg inrättades då ett stadskollegium som tredje stad efter
Stockholm och Göteborg. Drätselkammarens arbetsbörda hade blivit
mycket betungande samtidigt som det ansågs att dess centrala maktställning inte borde rubbas. Arbetet hade visserligen sorterats på tre
underavdelningar 1931 – finansavdelningen, fastighetsavdelningen och
tekniska avdelningen – men arbetsbelastningen kvarstod. Då kommunallagen ändrades 1955 blev det möjligt att dela på kammarens uppgifter, men inte genom att underindela den i självständiga avdelningar.
I stället kunde ett stadskollegium inrättas som kommunens styrelseorgan, vilket alltså skedde. Drätselkammaren blev i fortsättningen ett
styrelseorgan för stadens finanser.
Helsingborgs tillväxt och 1900-talets ingång med ökade kommunala
åtaganden, medförde också att flera politiska poster i nämnder, sty29

relser och kommittéer måste fördelas. År 1920 var dessa över 600,
40 år senare – 1960 – uppgick de till cirka 1  000, suppleanterna inte
medräknade. Detta får dock inte tolkas som om de förtroendevalda var
olika personer. Flera hade olika uppdrag. Mångsyssleriet var utbrett.
Frågan om ekonomisk ersättning till politikerna kom på allvar upp
efter den fulla politiska demokratins genomförande vid kommunala
val 1919. Tidigare hade arvode utgått till vissa specialbefattningar som
ledamöter i taxeringsnämnder, pensionsnämnder och hyresnämnder.
Det fanns till en början en allmän inställning till att politiska förtroendeuppdrag i kommunen inte skulle ersättas. Men 1931 fick man enligt
kommunallagen rätt att kompensera vissa förtroendevalda. Detta fick
dock inget genomslag i Helsingborg förrän 1940 då ordförandena i en
del nämnder och styrelser med omfattande arbetsbördor kompenserades. År 1948 höjdes arvodena till ordförandena, men det fanns ett
maxbelopp oavsett hur många nämnder de ledde. Samtidigt utgick
traktamenten till ledamöter och suppleanter i nämnder och styrelser
om fem kronor för deltagande i varje enskilt sammanträde.
Helsingborg fick också sin första heltidspolitiker 1948. Det blev
drätselkammarens ordförande, socialdemokraten Klas Pettersson. Med
stadskollegiets tillkomst 1956 blev Börje Skarstedt dess ordförande
med titeln stadsdirektör, en tjänst han innehade till och med 1970. Vid
sin sida hade han som föredragande först ett, sedan två kollegieråd, alla
tre med heltidsanställningar. Skarstedt var dessutom stadsfullmäktiges
ordförande 1955–1960.

12. Börje Skarstedt.
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Antalet anställda tjänstemän var 1863 förvånande litet. Det fanns en
stor njugghet med att inrätta tjänster. Mycket av arbetet gjordes av de
oavlönade förtroendevalda. Att man skulle vara försiktig med offentliga medel var inget exceptionellt för Helsingborg. Det genomsyrade
samhället i stort. Kostnader betydde ökande skatter som skulle drabba
de penningstarka, som tyckte att de redan betalade de mesta av skatterna. Staden måste emellertid anställa några vaktmästare och sekreterare, några kamerala tjänstemän och bland andra en byggnadschef,
en stadsarkitekt och en stadsingenjör. På 1910-talet gjorde kanslister
och skrivbiträden entré i kommunen. Inköp av tidens moderniteter
på kontoren, skrivmaskiner och räknemaskiner, var man också återhållsam med. Fyra skrivmaskiner inköptes 1919, året därpå en räkne
maskin. Det undersöktes också om maskinerna kunde användas av
flera kontor, om de obrukbara verkligen behövde bytas ut och om
det var nödvändigt med räkne- och skrivmaskiner för något angivet
ändamål. Misstänksamheten mot nymodigheter var stor.
Men tjänstemännen ökade i antal från 1930-talet då staten lade på
kommunerna flera och mångskiftande arbetsuppgifter som följd av
reformivern i synnerhet från andra världskrigets slut till 1970-talets
början, de år som i modernhistorien brukar kallas välfärdsåren.
De få anställda i Helsingborg från 1860-talet, då kommunallagarna
var nya, till cirka tusen tjänstemän ungefär hundra år senare är en
kraftig ökning. Men går man ytterligare 50 år framåt till nuvarande
tid har ökningen varit språngartad.3

Noter till kapitel 1
1

2
3
4

5

Med burskap menas borgarrättighet i en stad, vilket var en förutsättning för att
få bedriva näring i staden. Magistrat beviljade burskapet efter att den sökande
visat prov på sin yrkesskicklighet. Kravet på burskap slopades då den fulla
näringsfriheten infördes 1864.
För ingående studier hänvisas till Helsingborgs historia V:3 s. 125–134 och De
hundra åren 1863–1962 s. 7–9.
För ingående studier om det politiska systemet i Helsingborg hänvisas till
Anna-Brita Lövgrens avsnitt ”Politik och förvaltning från kommunalreform
1862 till sammanläggning” i Helsingborgs historia VII:1, Arlöv 1992.
Se vidare professor Göran Rystads uppsats ”HD och Medborgareförbundet”
sid 69–94 i jubileumsboken ”125 års Dagblad. En rapsodisk tidningskrönika”, utgiven 1992. Ämnets känslighet framgår av det är bokens enda
uppsats, bland närmare 40, som har en notapparat.
Tomas Sjöholms angivna uppsatser finns angivna i Litteraturförteckningen.
De kan också sökas i Helsingborgs stadsbibliotek (huvudbiblioteket, Helsingborgsrummet).
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2. Så styrs Helsingborg

S

verige styrs av lagar och författningar. Den viktigaste författningen för kommunerna är kommunallagen som räknar sitt
ursprung från 1862. I kommunallagen regleras bland annat en kommuns befogenheter, dess organisation och verksamhetsformer. Till
detta kommer kommunens egna reglementen för olika verksamheter.1
En enkel jämförelse kan göras mellan hur riket och staden styrs. I
Sverige styr regeringen, i Helsingborg kommunstyrelsen. Regeringschef är statsministern, i Helsingborg kommunstyrelsens ordförande.
Regeringen måste ha stöd i riksdagen (eller tolereras av den). Riks
dagen motsvaras i kommunen av kommunfullmäktige, som i Helsingborg har 65 ledamöter, valda på fyra år. Kommunalvalet sker
samtidigt som riksdagsvalet. För att uppnå majoritet i kommunal
valet fordras minst 33 mandat. Riksdagens talman motsvaras av kommunfullmäktiges ordförande. Sveriges statschef är konungen. Kommunfullmäktiges ordförande kan sägas ha den jämförbara ställningen
att både vara kommunens ”stadschef ” och kommunens ”talman”.
Med detta följer att personen i fråga är kommunens ansikte utåt,
av vilket följer en del representativa uppgifter. Men till skillnad mot
statschefen – kungen – tillåts fullmäktigeordföranden ha en egen
åsikt som får uttalas.
Kommunstyrelsens ordförande – ”stadsminstern” – har sin regering som utgör den samlade kommunstyrelsen bestående av 13 ledamöter. De kommer från olika partier där majoriteten, minst sju
ledamöter, kommer från den gruppering som har majoriteten i kommunfullmäktige. De flesta av dessa bär titeln kommunalråd. Deras
sysselsättningsgrad kan vara 100 procent, men ska minst vara 50 procent. Men det är inte alltid så att det finns en klar majoritet. Man kan
tänka sig att en partigruppering har de flesta mandaten i fullmäktige
men att den inte har uppnått majoritet, dvs. inte har fått minst 33
mandat. Ordförandeposten tilldelas ändå den gruppering som har de
flesta mandaten. För att då uppnå majoritet i både fullmäktige och
kommunstyrelsen är det då nödvändigt att någon form av förhandlingar äger rum mellan partierna. En kommunstyrelse utan majoritet
för någon partigrupp har formellt en svagare ställning än en med en
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säker majoritet. För att inte bli handlingsförlamad blir det alltså nödvändigt att partierna känner ansvar och är villiga att kompromissa för
att driva frågor framåt.
Under kommunfullmäktige finns ett antal politiskt tillsatta nämnder. Ledamöterna där är också utsedda efter vilken ställning och
storleksordning det enskilda partiet har i fullmäktige, vilket i sin tur
beror på beror på valresultatet och partiöverläggningar. Ordförandena
kommer från den partigruppering som har majoriteten i fullmäktige,
saknas sådan majoritet utses ordförandena från den gruppering som
har flest ledamöter. Vice ordföranden hämtas oftast från minoritetsgruppens största parti.
Ledamöterna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har ersättare som träder in om någon ordinarie ledamot uteblir
av något skäl.
I svenska staten förekommer inte ministerstyre, dvs. de statliga
verken är i princip självständiga. Ett enskilt statsråd kan inte lägga
sig i handläggningen av ett ärande. I en kommun kan däremot kommunstyrelsen eller en nämnd inte bara lägga sig i utan även styra
förvaltningen.
Kommunen har en stor kader av flera tusen anställda som bereder och verkställer besluten. Chefen för kommunförvaltningen kallas
stadsdirektör. Nämnderna har särskilda förvaltningar. Alla dessa
tjänstemän är partipolitiskt obundna. Under kommunstyrelsen lyder
stadsledningsförvaltningen. Under till exempel stadsbyggnadsnämnden lyder stadsbyggnadsförvaltningen som verkställare, och så vidare.
Det viktigaste enskilda ärende kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har att behandla varje år är det kommande årets budget. I
fullmäktige sker detta numera i juni (tidigare skedde detta i slutet av
året).
Men låt oss se hur ett ärende bereds i kommunen. En ledamot kan
interpellera (fråga) fullmäktige eller en nämnd (nämndordförande)
om ett ärendes handläggning som oftast har ett bestämt innehåll av
större intresse för kommunen. I samband med svaret kan en debatt äga
rum i vilken även andra ledamöter kan delta. Ledamoten kan också
upplysningsvis ställa en fråga, tidigare benämnd enkel fråga. Endast
frågeställaren och den som svarar får då delta i överläggningen. Kommunfullmäktiges ordförande frågar fullmäktige om interpellationen
eller frågan får ställas. Detta betyder att den inte får bryta mot kommunallagen. Utrikespolitik hör till exempel inte till den kommunala
kompetensen utan hör hemma i regering och riksdag. Därför ska ett
sådant ärende avvisas.
En ledamot eller grupp av ledamöter kan motionera, dvs. väcka ett
förslag i någon sak och yrka på att den genomförs. Motionären kan
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Kommunfullmäktiges
(stadsfullmäktiges 1962–1970)
ordförande 1962–2012
Karl Salomonsson (s) 1961–1966
Gunnar Nordqvist (s) 1967–1973
Stig J Svensson (s) 1974–1976
Arne Larsson (fp) 1977–1982
Stig Blixt (s) 1983–1985
Arne Larsson (fp) 1986–1988
Inger Andersson (s) 1989–1991
Folke Straube (fp) 1991–1994
Inger Andersson Sjöstedt (s) 1994–1998
Carin Wredström (m) 1998–2001
Sven Borgvald (m) 2001–2002
Ann Arleklo (s) 2002–2006
Carin Wredström (m) 2006-

Kommunstyrelsens
(stadskollegiets 1962–1970)
ordförande 1962–2012
Börje Skarstedt (s) 1961–1973
Villiam Björk (s) 1974–1976
Ella Tengbom-Velander (m) 1977–1982
Birger Håkansson (s) 1983–1985
Ella Tengbom-Velander (m) 1986–1988
Birger Håkansson (s) 1989–1991
Jerker Swanstein (m) 1991–1994
Britta Rundström (s) 1994–1998
Björn O Anderberg (m) 1998–2001
Carin Wredström (m) 2001–2002
Tomas Nordström (s) 2002–2006
Peter Danielsson (m) 2006–

Kommunfullmäktige i sammanträde den 24 oktober
2012. Kommunstyrelsens
ordförande Peter Danielsson
håller ett anförande.

själv ha väckt frågan eller påverkats av enskild medborgare i kommunen, eller en grupp av sådana, samt vara villig att driva frågan.
Vanligast är dock att en fråga har diskuterats i partigruppen och att
en ledamot får i uppdrag att motionera.
Motionen diarieförs och blir därigenom offentlig handling. Därefter
kan den sändas till den nämnd, eller flera nämnder, till vars ansvarsområde den hör eller gränsar till. Man säger att den remitteras till
ansvariga nämnder. Den aktuella nämnden kan i sin tur fråga sin förvaltning eller annan berörd organisation eller sammanslutning innan
den avger ett yttrande. Nämnden återsänder sedan remissen med sina
synpunkter. Därefter ger kommunstyrelsen sin syn och föreslår fullmäktige att besluta i en viss riktning, som i realiteten kan bli avslag på
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motionen eller att den antas. I fullmäktige kan
debatt uppstå och olika yrkanden läggas innan
ordföranden ställer proposition, dvs. förslag
på olika omröstningsalternativ av vilka kommunstyrelsens brukar vinna om majoriteten i
styrelsen motsvarars av en majoritet i fullmäktige. Det förslag som fullmäktige stannar för
blir dess beslut. Beslutet expedieras därefter till
berörda instanser för verkställande.
Vissa av partiernas namn har skiftat under
den undersökta perioden. Folkpartiet (fp) fick
1990 ett tillägg: Folkpartiet liberalerna. Krist
demokraterna (kd) kallades Kristen Demokratisk Samling 1964–1987 och Kristdemokratiska
Samhällspartiet 1987–1996. Miljöpartiets (mp)
fullständiga namn är Miljöpartiet de Gröna.
Moderaterna (m) hette Högerpartiet till 1969.
Fullständiga namnet är Moderata samlingspartiet. Socialdemokraternas (s) hela namn är
Sveriges socialdemokratiska arbetarparti. Vänsterpartiet (v) hade namnet Sveriges Kommunistiska Parti till 1967 och därefter Vänsterpartiet Kommunisterna till 1990.

Noter till kapitel 2
1

Kommunallagen och reglementen för styrelser och
nämnder finns antingen på nätet (digitalt) eller i
tryckt form i kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll och handlingar.

Kommunstyrelsen (Ks) samlad efter sammanträde
den 12 september 2012.
Stående från vänster: Carin Wredström (m),
ordförande i kommunfullmäktige, adjungerad till
Ks, Birger Nicander, stadssekreterare, Ulf Bengtsson, förvaltningschef stadsledningsförvaltningen,
Lena Aldenmark (s), vice ordförande i kulturnämnden, ersättare i Ks, Christian Orsing (m),
kommunalråd, ordförande i utvecklingsnämnden,
Peter Danielsson (m), ordförande i Ks, Magnus
Jälminger (m), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, ersättare i Ks, Ulrika Stålnacke (m),
kommunalråd, ordförande i Helsingborg Hamn
AB, Anna Jähnke (m), kommunalråd, ordförande
i miljönämnden, Dick Johansson (sd), ersättare
i Ks, Michael Rosenberg (sd), kommunalråd och
Palle Lundberg, stadsdirektör.
Sittande från vänster: Tonka Frodlund (s),
vice ordförande i utvecklingsnämnden, ersättare i Ks, Maria Ward (s), kommunalråd, vice
ordförande i socialnämnden, Ingela Andersson
(s), kommunalråd, vice ordförande i vård- och
omsorgsnämnden, Mikael Skoog (s), vice ordförande i Ks, Michael Mania (mp), vikarierande
kommunalråd för miljöpartiet (under Gustav
Wiklunds föräldraledighet), vikarierande ledamot
i Ks, Annika Román (mp), kommunalråd, Lars
Thunberg (kd), kommunalråd, Maria Winberg
Nordström (fp), kommunalråd, Christer Rasmusson (fp), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, ersättare i Ks.
Frånvarande: Emir Mehmedovic (s), Ulrika
Heindorff (m), på vakant ledamotsplats för moderaterna (efter Charlotte Zethelius som avgått).
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3. Kommunen växer
med folk och till yta

H

elsingborg har haft en synnerligen positiv befolknings
utveckling. Vid kommunallagarnas hundraårsjubileum 1962
hade staden 77  628 invånare. Den vidare utvecklingen framgår av
följande uppställning:
Tid
1/1 1970
1/1 1980
1/1 1990
1/1 2000
1/1 2011

Invånare
82  137
101  370
108  359
116  870
129 1771

Vad beror den drygt 66-procentiga ökningen av antalet Helsingborgare
under cirka 50 år på? Går man tillbaka till 1862, då kommunallagarna
tillkom, är ökningen ännu mer markant, ja nästan svindlande – 1  992
procent! Staden hade vid denna tid bara 6  175 invånare. Svaret ligger
i flera samverkande faktorer. Urbaniseringen, dvs. inflyttning från
landsbygden, av en del även kallad ”flykten från landsbygden” är en,
födelseöverskottet, dvs. flera födda än döda, är en annan. En tredje
faktor är immigrationen, dvs. inflyttningen från andra länder, och en
fjärde är inkorporering av de fyra närliggande landsbygdskommunerna
1971.
Sverige hade vid mitten av 1800-talet långt över 80 procent boende
på landet. År 1970 var förhållandet nästan omvänt. Drygt 80 procent
bodde i tätorter och städer. Landet hade gått från ett utpräglat bondesamhälle till ett högindustrialiserat land. Helsingborg var i högsta grad
med i den utvecklingen. Inflyttningen till staden hade stor betydelse
för tillväxten till i mitten av 1910-talet och fortsatte ytterligare en tid,
om än i mindre grad, till slutet av 1930-talet. Som en jämförelse kan
konstateras att inflyttningen till Malmö upphörde redan under 1870talet att spela den stora rollen för stadens tillväxt.
Under 1800-talet var flyttningsavstånden korta. Många, mellan 35
och 40 procent, kom från den närbelägna landsbygden vilket knappast
är förvånande. Under 1900-talet sjönk ”närinflyttarna” till cirka 20
procent. De andra skånska städerna svarade under perioden 1870–1940
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13. Flyttlass på väg till
Helsingborg omkring 1900
där det fanns gott om olika
arbetsmöjligheter.

för omkring tio procent. Från Stockholm och Göteborg kom inte
många och inte heller från utlandet. Av de som ändå kom från utrikes
ort 1890 var tre fjärdedelar danskar.
Den minskade inflyttningen bromsade folkökningen i staden, men
tillväxten hade blivit ännu mindre om man inte hade kunnat räkna in
ett födelseöverskott. I stort följde Helsingborg Sverige i övrigt.
Den fortsatta befolkningsökningen från 1950-talet berodde däremot
på ett invandringsöverskott, dvs. det var betydligt fler som invandrade
än som utvandrade. Under perioden fram till 1970 kom många från
Danmark, Finland och Jugoslavien. Den utländska invandringen till
Helsingborg kommer att belysas i kapitel 10, ”Gamla Helsingborgare
och nya”

Inkorporeringen eller sammanläggningen 1970
Under 1930- och 1940-talen blev det tydligt att många mindre kommuners ekonomiska styrka var alltför knapp för att bära det ansvar som
utvecklingen lade på primärkommunerna. Det kan också uttryckas så
att många kommuner helt enkelt var för små för att klara de arbetsuppgifter som staten lade på kommunerna och att medborgarnas
krav på samhällets effektivitet fordrade långtgående samarbete över
kommungränserna. För att lösa problemet tillsatte Kungl. Maj:t flera
utredningar som förde fram till ny lagstiftning vilken kom att gälla
från 1971.
Men redan före 1971 hade flera förändringar gjorts. Redan 1952
trädde en reform i kraft som skapade storkommuner och reducerade
antalet kommuner i landet från cirka 2  500 till drygt 1  000. Men det
visades sig snart att detta inte var tillräckligt. Staten fortsatte att över37

föra arbetsuppgifter till kommunerna, vilket visade sig i att kommunerna från mitten av 1950-talet gick om staten vad beträffar utgifter.
Under 1960-talet fortsatte därför utredningsverksamheten. I början av
1961 slog en parlamentarisk utredning fast att en ny kommunindelningsreform var nödvändig, men att denna inte skulle bli tvingande
för den enskilda kommunen. Det visade sig att stora kommuner, med
mellan 6  000 till 8  000 invånare, var mest positiva medan mindre
kommuner var negativa eftersom de skulle bli en försvinnande del av
den stora kommunen. Kungl. Maj:t skrev en proposition som antogs
av riksdagen och blev lag gällande från 1 april 1962. Kommunblocken
och sammanläggningen av kommuner tänktes vara färdigbildade i
början av 1970-talet.
Det gick emellertid trögt med sammanläggningen. Regeringen såg
sig tvungen att snabba på reformen och lagstifta om dess verkställande.
Av landets 848 kommuner tyckte 394 att lagstiftning var nödvändig
medan 386 avstyrkte. 55 var tveksamma eller ville inte ta ställning.
13 kommuner svarade inte. De mindre kommunerna var mest tveksamma och menade att medborgarnas minskade inflytande var ett hot
mot den kommunala demokratin. Det insåg också regeringen som
tillsatte en parlamentarisk utredning för att stärka den kommunala
demokratin. Men detta hindrade inte genomförandet av den kommunreform som beslutades gälla från 1971.2
Vad betydde allt detta för Helsingborg och de angränsande små
landsbygdskommunerna? Efter inkorporeringarna i början av 1900talet hade Helsingborg sina administrativa gränser oförändrade fram
till 1971 då Vallåkra, Mörarp, Ödåkra och Kattarps kommuner sammanlades med staden och blev Helsingborgs nya kommun.
Kommunerna hade emellertid börjat ett samarbete före sammanläggningen på områden där det stod klart att stordriftsfördelar fanns.
Det gällde i första hand brandförsvaret, vattenförsörjningen, avloppsreningen, sophanteringen och skolorna. Då kommunindelningen
beslutades av Kungl. Maj:t 1964 inrättades en samarbetsnämnd inom
kommunblocket som forum för gemensamma överläggningar mellan
kommunerna inför den nya kommunens tillkomst 1971. Nämnden
fick 15 ledamöter, sju från Helsingborg och två var från de fyra landsbygdskommunerna. Ordförande blev stadsdirektören i Helsingborg,
Börje Skarstedt. Nio arbetsgrupper tillsattes som behandlade områdena översiktlig planering och naturvård, bostadsförsörjning och
markupplåtelser, vatten- och eldistribution samt avloppsupplåtelse,
lokaltrafik, undervisning, socialvård, kommunal budget, styrelser och
nämnder samt fritids- och ungdomsfrågor. Helsingborgs stad hade
den högsta kommunalskatten, men också större kostnad per invånare. Landskommunerna fick höjd skatt men å andra sidan mer av
kommunal service.
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Samarbetsnämnden hade ingen egen beslutanderätt. När sammanläggningen var beslutad bildades därför i april 1970 en särskild
nämnd som kallades sammanläggningsdelegerade, vilka skulle besluta
i gemensamma frågor för resten av år 1970. För frågor som endast
gällde den enskilda kommunen fortsatte allt som tidigare. De delegerade var 80 personer valda av fullmäktige, 50 från staden, nio från
Vallåkra, nio från Ödåkra, sju från Mörarp och fem från Kattarp. De
delegerade fick borgerlig majoritet. I det arbetsutskott som tillsattes
blev det moderata kommunalrådet i Helsingborg, Ella Tengbom-
Velander, ordförande. Viktiga frågor som måste lösas var dels hur
Helsingborgs nya förvaltning skulle organiseras, dels antalet valkretsar
och dels hur många fullmäktige den utvidgade kommunen skulle ha.
Man stannade för 81, men redan vid valet 1973 minskades antalet till
65, vilket sedan har behållits.
Sammanläggningen genomfördes inte utan ett visst gnissel i leden.
Vallåkra och Mörarp var enhälligt för ett samgående. Men i Ödåkra
och Kattarp var åsikterna splittrade. Dessa ville bilda ett eget kommunblock med Ödåkra som huvudort, vilket även länsstyrelsen förordade.
En stark opinion i Laröd, Hittarp och Allerum uttalade sig dock för
Helsingborg, liksom en del ledamöter i Kattarps kommunalnämnd.
I Välinge församling nära Ängelholms kommun fanns förespråkare
för anslutning till Ängelholm. Vallåkra och Ödåkra ville att den nya
kommunen skulle sjösättas 1974, men cirka 90 procent av blockets
samtliga invånare hade uttalat sig för en snabb sammanläggning. Och
så blev det.
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14. Välinge kyrka. I
Välinge församling nära
gränsen mot Ängelholm
fanns det invånare som
förespråkade en anslutning
till denna kommun.

Ett synligt bevis på den nya större kommunens tillkomst var att
stavningen ändrades. Hälsingborg blev Helsingborg, en stavning som
förekommit tidigare men som ändrades 1913. Idag kan det verka självklart att staden ska stavas med e med tanke på att bland annat dataspråket inte godkänner svenska alfabetets tre sista bokstäver, men då
e:t infördes förekom en liten debatt om stavningen. Helsingborgarna
och länsstyrelsen var för e, medan bland andra kammarkollegiet och
ortsnamnskommissionen ville behålla ä:et. Som skäl angavs dels att
staden ligger vid halsen, Sundets smalaste del, och att de som bodde
där för länge sedan hade kallats hälsingar, dels att det skulle bli dyrt
att ändra i kartor, på vägskyltar, i register och dylikt. Kungl. Maj:t
beslutade emellertid att stavningen skulle vara Helsingborg från 1 januari 1971,
Den nya kommunen Helsingborg tillförde 17  358 invånare från de
fyra landsbygdskommunerna, vilket procentuellt motsvarade 17,4
procent av det totala invånarantalet, där staden var storebror med
över 80  000 invånare som motsvarade 82,6 procent. Däremot bidrog
landsortskommunerna med en stor ökning av arealen som i det nya
Helsingborg uppgick till dryga 343 kvadratkilometer. Landsbygdskommunerna stod för 85 procent av den nya ytan. Här var staden
småttingen som svarade för 15 procent. Gamla Mörarps kommun
svarade för något mer än en fjärdedel.3

Noter till kapitel 3
1
2
3
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SCB:s Statistiska Årsböcker och SCB:s Publiceringskalender.
En bra historik över förspelet till kommunreformen finns i Brändström-Grimlund-Ricknell.
Statistik årsbok 1970.

2  465

5  164

82  137

4  324

5  405

Helsingborgs kommun efter inkorporeringen av de fyra landsbygdskommunerna 1971 med de dåtida invånarantalen angivna. Helsingborgs stadsbyggnadskontor (Christina Andersson).
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4. Den politiska makten

E

n snabbskiss över valen till kommunfullmäktige de senaste
femtio åren (1962–2010) ger följande. Vid fullmäktigevalet 1962
då partierna tävlade om 51 mandat hade högern fått tolv, folkpartiet
nio och socialdemokraterna 30 mandat, med andra ord en stabil majoritet för det största partiet. Fullmäktige hade då endast tre partier. I
valet 1966 erövrade högern och folkpartiet tolv mandat var. Social
demokraterna förlorade fem mandat och stannade på 25, men med
stöd av två mandat från kommunisterna, som återkom i fullmäktige
efter flera års bortovaro, behöll man majoriteten i stadsfullmäktige.
Den knappa socialistiska majoriteten bestod vid valen 1970 och
1973, men vid valet 1976 bröts det långa socialdemokratiska maktinnehavet. Med hjälp av en ny partigrupp, liberal samling, fick de
borgerliga tillsammans 34 mandat av fullmäktiges 65. Den borgerliga majoriteten bestod efter valet 1979. Vid nästkommande tre val,
1982, 1985 och 1988 hade socialdemokraterna en majoritet tillsammans
med vänsterpartiet och miljöpartiet de gröna, som 1982 gjorde sin
entré i kommunfullmäktige. Efter valet 1985 fanns en osäkerhet om
miljöpartiets hållning, vilket gjorde att de borgerliga fick majoritet i
kommunstyrelsen, men inte i kommunfullmäktige.
Borgarna återkom 1991. Partisplittringen var stor. Tio partier tog
plats i fullmäktige. Kristdemokraterna (kd) kom in liksom Sveriges
pensionärers intresseparti (spi), framstegspartiet (fsp) och Helsingborgs väl/ny demokrati (nyd). Vid valet 1994 försvann dessa partier
utom spi som behöll sina två mandat. De röd-gröna fick tillsammans
36 mandat. Nästa val, 1998, gav en knapp borgerlig majoritet trots
att moderaterna och folkpartiet förlorat ett mandat var och centern
förlorat sina två och blev orepresenterat i fullmäktige. Kristdemokraterna återkom nämligen med fyra mandat och spi fick sammanlagt
sex mandat. Socialdemokraterna förlorade tio mandat medan vänsterpartiet gick fram sex.
2002 års val bjöd på en ny omkastning då de röd-gröna fick majoritet. Borgarna (moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna) förstärkte visserligen sitt mandatantal med två nya, men spi förlorade sina
samtliga sex och blev orepresenterade. Sverigedemokraterna blev nytt
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parti i fullmäktige med tre mandat. Vid valet 2006 kom det borgerliga
styret tillbaka i en knapp majoritet med hjälp av spi som återinträdde i
fullmäktige med tre mandat. Efter 2010 års val fortsatte det borgerliga
styret utan att moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna hade
uppnått majoritet. Centern och spi åkte ut. Femklövern hade blivit
treklövern. Mandatställningen blev 30 för de borgerliga mot 27 för
de röd-gröna. För att uppnå majoritet i fullmäktige måste antingen
samverkan ske över blockgränserna eller något parti lägga ner sina
röster. Tungan på vågen vid beslut i kommunfullmäktige blev sverige
demokraterna som fick åtta mandat.
Beträffande mandatfördelningen i Helsingborgs kommunfullmäktige 1971–2010, se Tabell 2, s.  279.
Den långa socialistiska majoriteteten i fullmäktige bröts således
1976 efter över 50 år. Därefter har maktinnehavet växlat vid varje val
sedan 1991, utom 2010 då borgarna behöll makten trots att de inte
hade majoritet. Betecknande är också att nya partier tagit plats i fullmäktige av vilka miljöpartiet, kristdemokraterna och sverigedemokraterna vid 2000-talts början verkar vara stabilt förankrade. Dessutom
bröts socialdemokratins långa period som fullmäktiges största parti,
vilken varat i nästan 100 år, vid valet 2010 då moderaterna blev störst.1
Majoritets- och minoritetsförhållandenas påverkan på viktiga frågor
belyses nedan.
Maktställningen i kommunfullmäktige har med några avvikelser
följt den i riksdagen. Efter valen 1976 och 1979 var det borgerlig majoritet såväl i kommunen som i riksdagen. Vid valet 1982 var socialisterna tillbaka i båda församlingarna. Valet 1985 gav borgerligt styre
i kommunen trots att man inte hade egen majoritet. Noteras kan
dock folkpartiets framgång i såväl kommunen som riksdagen (Westerbergseffekten efter partiledaren Bengt Westerberg). Vid valet 1988
kunde socialdemokraterna luta sig mot miljöpartiet mer än tidigare
och genom detta få majoritet. 1991 års val gav borgerlig majoritet i
såväl kommunen som riksdagen. I riksförsamlingen skulle det dröja till
efter valet 2006 innan en borgerlig majoritet på nytt uppstod. Vänsterpartiet fick en stor mandatvinst efter valet 1998 både i kommunen och
i riksdagen (Schymaneffekten efter partiledaren Gudrun Schyman).
Antalet kvinnor i kommunfullmäktige valda för 1971–1973 var tio,
vilket utgjorde 12,3 procent av de 81 ledamötena.2 Det var en minskning av kvinnorepresentationen. År 1970 hade det nämligen funnits
nio kvinnor i stadsfullmäktige, vilket utgjorde 17,6 procent av de 51
ledamötena.3 Från och med valet 1973 har kvinnorepresentationen
emellertid ökat. Vid 2000-talets början ligger den på ungefär 40 procent. Störst var den efter valet 1994 då den låg på drygt 50 procent.
Beträffande antalet män och kvinnor i Helsingborgs kommunfullmäktige 1971–2010, se tabell 3, s.  280.
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Socialistisk majoritet i kommunfullmäktige
1971–1976
Ordförande i kommunfullmäktige 1971–1973 var Gunnar Nordqvist
(s) (också ordförande i stadsfullmäktige 1967–1970) och Stig J Svensson (s) 1974–1976. Kommunstyrelsens ordförande 1971–1973 var Börje
Skarstedt (s) (också ordförande i stadsfullmäktige 1955–1960 och i
drätselkammaren 1961–1970), och Villiam Björk (s) 1974–1976. Kommunalråd 1971–1973 var Erik Granéli (s) (även kommunalråd från
1968), Villiam Björk (s) och Ella Tengbom-Velander (m) (även kommunalråd från 1968, då hon blev det första kvinnliga kommunalrådet
i Sverige).4 Kommunalråd 1974–1976 var Birger Håkansson, Villiam
Björk och Lage Lundström, alla tre socialdemokrater.5
Förste vice ordföranden i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen hämtades liksom i det tidigare stadsfullmäktige och stadskollegiet
från den borgerliga oppositionen.
Som tidigare i stadskollegiet låg kommunens maktcentrum i kommunstyrelsen. Majoriteten liksom i nämnder och styrelser innehades
av det parti eller grupp av partier som hade majoriteten i fullmäktige.
Kommunstyrelsen bestod av 13 ledamöter, där de tre kommunalråden
förestod varsin rotel. Dessa var Villiam Björk, också kommunstyrelsens ordförande, Lage Lundström och Birger Håkansson.
1971–1973 innehade den borgerliga oppositionen en av de tre kommunalrådsposterna, men 1974–76 innehades samtliga kommunalrådsposter, vilket framgått, av socialdemokrater. Förändringen skulle
kunna ses som föga demokratisk, men så var nog inte fallet. Det ansågs
att majoriten i kommunfullmäktige som valde ”regering”, dvs. kommunstyrelsen, också företräddes där av kommunalråd från samma
parti eller den grupp partier som innehade majoriteten. På det sättet
kunde arbetet bedrivas mest effektivt. För att garantera oppositionen
inflytande och arbetsmöjligheter, dvs. att de fick betalt för sitt arbete,
infördes i den kommunallag som trädde i kraft den 1 juli 1977 möjlighet att inrätta oppositionsråd som avlönades. I Helsingborg inrättades
två sådana tjänster.6

Antalet valkretsar i Helsingborg,
en segdragen demokratifråga?
I december 1910 delades Helsingborg i två valkretsar, den norra och
den södra. Staden var starkt segregerad, med arbetarbefolkning i söder
och tjänstemän i norr. I samband med att Raus införlivades 1918 utök
ades valkretsarna till tre. Vid landsbygdskommunernas inkorporering
1971 blev valkretsarna fyra.7 År 1972 motionerade folkpartiet om en
återgång till tre valkretsar från och med valet 1973, samtidigt som
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antalet fullmäktigeledamöter skulle minska från 81 till 65. Kommunstyrelsens utredning visade att samtliga partier i kommunfullmäktige
röstade för en minskning av antalet kretsar, och att antalet mandat för
partierna skulle ha blivit exakt samma om förslaget till tre valkretsar
införts redan vid valet 1970, jämfört med om hela kommunen utgjort
en krets. Vid fyra valkretsar och 65 mandat hade det minsta partiet
(vpk) inte fått något mandat.8 Länsstyrelsen godkände förslaget om
ny valkretsindelning.9
Länsstyrelsens beslut om antalet mandat inom valkretsarna var man
däremot inte överens om. Kommunfullmäktige protesterade. Frågan
var marginell. Det gällde faktiskt bara att flytta ett mandat från den
norra valkretsen till den östra. Den tredje södra kretsen skulle ha
oförändrat mandattal. Fullmäktige besvärade sig hos Kungl. Maj:t,
vilket fick till följd att länsstyrelsen ändrade sitt beslut till det av fullmäktige önskade.10
I juni 1978 föreslog den borgerliga majoriteten i kommunstyrelsen att man skulle återgå till två valkretsar som på 1910-talet. Slumpens inverkan vid fördelningen av antalet ledamöter på partier i
kommunfullmäktige sades minska om man stannade för två kretsar,
hävdade styrelsen. Mest rättvist vore det med en valkrets, men det
lade kommunallagen hinder i vägen för på grund av Helsingborgs
stora invånarantal. Så kallade utjämningsmandat fick inte heller förekomma. Kommunstyrelsen var inte enig. Samtliga sex socialdemokrater röstade emot. Ställningen var sålunda sju mot sex. Med minsta
möjliga majoritet, 33 mot 32, beslutade fullmäktige i enlighet med
kommunstyrelsens förslag och skrev till länsstyrelsen för fastställande.
Vid voteringen hade samtliga borgerliga ledamöter utom en röstat
för två valkretsar. Socialdemokraterna och vpk röstade emot och fick
en borgerlig ledamot med sig – Sten Sjöholm.11
Sten Sjöholm besvärade sig hos länsstyrelsen över fullmäktiges
beslut, som han ansåg vara både ”orättvist” och ”vilseledande”. Kommunstyrelsen menade dock att Sjöholm inte hade någon grund för
sitt besvär. Länsstyrelsen och senare regeringsrätten lämnade också
besvären utan bifall. Fullmäktiges beslut om två valkretsar stod fast.12
Valet 1991 innebar att tio partier tog plats i fullmäktige. Sex av dessa
förfogade bara över två mandat. Den spärr som fanns för småpartier
vid riksdagsval och landstingsval, på fyra respektive tre procent, fanns
dock inte vid kommunfullmäktigeval. Här var istället valkretsindelningen en spärr. Kommunstyrelsen ville i oktober 1993 öka antalet
valkretsar från två till tre med ”hänsyn till de småpartispärrar som
finns vid riksdags- och landstingsval”. Det var med andra ord en klar
uttalad vilja att stoppa partisplittringen som gjorde att man föreslog
fullmäktige att besluta om tre valkretsar och därefter överlämna förslaget till länsstyrelsen för fastställande.
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Det var nästan självklart att småpartierna i styrelsen (centern, kd(s)
och nyd) skulle protestera mot detta, som de ansåg, försök att stänga
ute dem från fullmäktige och därmed minska deras politiska inflytande och med detta, ansåg de, också demokratin. De fick även stöd
från det större folkpartiet. Sven-J Norberg (nyd) menade att förslaget
syftade till tvåpartivälde där moderaterna och socialdemokraterna fick
”monopol i det politiska arbetet” i kommunen.
Fullmäktige beslutade att bordlägga det känsliga ärendet. Det togs
upp några dagar senare. Britta Rundström (s) och Jerker Swanstein
(m) yrkade bifall till styrelsens förslag vilket också blev fullmäktiges
beslut med 40 röster mot 23. Två ledamöter var frånvarande. Samtliga
ledamöter i fullmäktige som röstat nej till styrelsens förslag reserverade
sig.
Beslutet överklagades till kammarrätten. Kommunfullmäktige
yrkade emellertid i december 1993 på att besvären skulle avslås, vilket
också blev kammarrättens beslut.13
Mohamed Benrabah (fp) föreslog i april 2000 att antalet valkretsar
skulle minskas från tre till två. Valnämnden menade att fler valkretsar
från demokratisynpunkt gynnade den lokala representationen och
möjligheterna till personval. Dessutom sades indelningen i tre valkretsar öka möjligheten för de mindre partierna att få mandat. Kommunstyrelsen yrkade bifall till nämndens förslag och ansåg att motionen
skulle avslås. Mot detta reserverade sig folkpartiets, kristdemokraternas, spi:s och vänsterpartiets ledamöter i styrelsen.
Då frågan behandlades i fullmäktige i augusti 2001 yrkade de
mindre partierna på bifall till motionen, medan Carin Wredström (m)
yrkade på avslag. Fullmäktige beslutade om avslag med 41 (samtliga
moderater och socialdemokrater) röster mot 24 (samtliga ledamöter
från de mindre partierna). Åter hade de två större partierna avslagit
de mindre partiernas önskemål.14
Maria Winberg Nordström (fp) motionerade i april 2003 om att
från och med valet 2006 minska antalet valkretsar från tre till två, vilket
kommunstyrelsen, som tidigare, avstyrkte i december samma år. Fullmäktige beslöt enligt styrelsens förslag med 46 röster mot 19. Samtliga
ledamöter från folkpartiet, vänsterpartiet, kristdemokraterna och miljöpariet stödde motionen liksom den politiske vilden Bertil Olsson,
tidigare moderat, (7+4+5+2+1). Socialdemokraterna och moderaterna
fick denna gång stöd från sverigedemokraterna (27+16+3).15
I maj 2006 var diskussionen om antalet valkretsar åter uppe i fullmäktige. Mohamed Benrabah (fp) motionerade i januari 2006 om att
det skulle vara två valkretsar i stället för tre eftersom det gav en bättre
bild av Helsingborgarnas politiska vilja och därmed var mer demokratiskt. Kommunstyrelsen föreslog att motionen skulle avslås eftersom
den dels var för sent väckt, dels att frågan var uppe i december 2003
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då kommunfullmäktige avslog motionen. Marie Winberg Nordström
(fp) yrkade på att motionen skulle bifallas, men även denna gång
avslog fullmäktige motionen.16
I november 2011 var Helsingborgs valkretsindelning på nytt uppe
i kommunfullmäktige med anledning av två motioner, dels Erik
Perssons (mp) från februari 2010, dels Dick Olssons (c) från oktober
2010, innan centern ramlade ur fullmäktige. Frågan gällde som förut
tre valkretsar i stället för två. Kommunstyrelsen kunde, tillsammans
med tidigare motiveringar för att behålla tre, nu också motivera sitt
fortsatta ställningstagande med att Helsingborgs befolkning hela tiden
ökade. Vidare var det viktigt med en jämn fördelning av röstande
mellan kretsarna. Dessutom var det inte entydigt att mindre partier
missgynnades av tre valkretsar. Styrelsen föreslog därför att motionerna skulle avslås, vilket fullmäktige i november 2011 också beslutade,
i båda fallen med röstsiffrorna 51 mot 14.
Moderaterna, socialdemokraterna och sverigedemokraterna röstade
för kommunstyrelsens förslag (23+20+8), medan miljöpartiet, kristdemokraterna, folkpartiet och vänsterpartiet röstade för respektive
motion. Dessa partier reserverade sig också till förmån för sina egna
yrkanden.17
Helsingborgs Dagblad, HD, hade en artikel i november 2011 med
rubriken ”Folkpartiet till attack mot Moderaterna” som rörde valkretsindelningen. Maria Winberg Nordström var, enligt tidningen, trött på
synen från moderaterna och socialdemokraterna att behålla tre valkretsar i stället för att återgå till två. Tre kretsar begränsade de mindre
partiernas möjlighet att bli representerade i fullmäktige och därmed
göra sina stämmor hörda. Winberg Nordström ansåg att detta var en
stor arrogans mot väljarna. Kommunstyrelsens ordförande, moderaten
Peter Danielsson, menade att det fanns olika åsikter i frågan och att
det inte var någon dramatik i det.
HD hade också undersökt hur valet 2010 hade gått om staden hade
haft två kretsar i stället för tre. Centern hade behållit sina två mandat
och inte åkt ur fullmäktige. Vänsterpartiet hade fått två i stället för
ett. Moderaterna, socialdemokraterna och sverigedemokraterna hade
tappat ett var. Tidningen konstaterade att läget i fullmäktige inte hade
förändrats. De borgerliga partierna hade alltjämt varit störst, men
fortfarande utan egen majoritet. Tidningens undersökning baserades
på en analys av valnämnden.18
De två ”lägren” hävdade varsin ”demokratisk” åsikt för att stanna vid
tre eller två valkretsar. De mindre partierna menade att det var demokrati att så många partier som möjligt var representerade i kommunens
beslutande församling. Moderater och socialdemokrater, och under
senare tid även med stöd av sverigedemokraterna, hävdade att många
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småpartier främjar partisplittring och därigenom verkar förlamande
på demokratin. Frågan kan naturligtvis också ses som ett försök från
de två största partierna att dominera fullmäktige och därför hålla ihop
i frågan.
Om frågan om valkretsarnas antal i Helsingborg har en demokratisk
dimension överlåts åt läsarna att fundera över. Den lär dock ganska
säkert återkomma på agendan.

Borgarna vid makten 1977–1982
Statsvetare har i efterhand hävdat att den nya borgerliga regeringen
1976 med Torbjörn Fälldin som statsminister fortsatte att styra ungefär som socialdemokraterna hade gjort under en mångfald år. Den
nya regeringen hade inte något gemensamt program för hur det inre
arbetet skulle delas upp. Möjligtvis var det bland annat därför som
under de kommande sex åren inte mindre än fyra regeringar bildades, tre med Fälldin som regeringschef och en där folkpartiet med
svagt riksdagsstöd bildade regering med Ola Ullsten som statsminister
1978–1979.
Den senaste borgerliga regeringen hade avgått 1932 (om man inte
räknar den så kallade ”semesterregeringen” under bondeförbundet
som satt under några månader sommaren 1936). I Helsingborg får man
gå tillbaka till åren för demokratins genombrott i slutet av 1910-talet
för att hitta ett borgerligt styre.
Valet 1979 innebar fortsatt borgerligt styre med samma mandattal
som tidigare, 34 mot 31 socialistiska. Däremot hade liberal samling
förlorat sina tre och åkte tillsammans med Sten Sjöholm, som varit en
av dess ledamöter, ur fullmäktige. Moderaterna ökade med fem och
folkpartiet med två mandat. Valets stora förlorare på den borgerliga
sidan blev centern som förlorade fem mandat. Socialdemokraterna

Ella Tengbom-Velander
Ella Tengbom-Velander, född 1921, blev efter studentexamen jur.
kand. vid Lunds universitet 1944. Senare blev hon advokat med
verksamhet i Helsingborg. Hennes politiska karriär i staden startade
1950 då hon valdes till stadsfullmäktigeledamot för högerpartiet.
Hon var då landets yngsta. Hon kom att tillhöra fullmäktige till
1988, men innehade kommunala förtroendeuppdrag fram till 1998,
bland annat som revisor. Tengbom-Velander blev 1968 landets första
kvinnliga kommunalråd med den titeln. Hon tillhörde kommun
styrelsen (stadskollegiet) 1968–1988 och var dess ordförande 1977–
1982 samt 1986–1988.

15. Ella Tengbom-Velander.
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Birger Håkansson
Birger Håkansson, (1927–1999) var till yrket bussförare. Som Helsingborgspolitiker var han ledamot av kommunfullmäktige 1974–
1994. Han var kommunalråd samt ledamot av kommunstyrelsen till
1991 och dess ordförande 1983–1985 och 1988–1991. Från 1991 hade
han kommunala förtroendeuppdrag bland annat i Helsingborgs
Hamn AB.
16. Birger Håkansson.

förlorade ett mandat som gick till vpk. Några förändringar beträffande
kommunalråds- och oppositionsrådsposterna blev det inte.

Demokrati- och jämställdhetsfrågor
Jämställhetsfrågor var på agendan under 1970-talet, men naturligtvis
diskuterades dessa redan tidigare. Det var en framställning från folkpartiets kvinnoförbund som gjorde att Sonja Winberg (fp) och Arne
Larsson (fp) motionerade i fullmäktige om kommunens jämställdhetsfrågor. Den mynnade ut i att en jämställdhetskommitté skulle tillsättas
inom personalnämnden som skulle utarbeta jämställdhetsplaner som
kommunens olika nämnder och förvaltningar skulle ansvara för. Arbetet skulle sedan redovisas. Personalnämnden yttrade sig över motionen
och gav en exposé över vad som tidigare gjorts i frågan från såväl
statligt håll som kommunerna och naturligtvis då med Helsingborg
för ögonen. I förslaget till personalpolitiskt program för kommunen
hade jämställdhetsaspekterna beaktats. Personalnämnden ansåg därför
att motionen för närvarande inte gav anledning till någon åtgärd.
Kommunstyrelsen menade att det partsammansatta organet skulle
få till uppgift att utarbeta en verksamhetsplan för jämställdhet enligt
motionärernas syfte och att motionen därmed var besvarad. Sonja
Winberg yrkade bifall till kommunstyresens förslag och fullmäktige
beslutade i överensstämmelse med detta.19

I vilka tidningar ska kommunen annonsera
fullmäktiges sammanträden?
En fråga av det mindre formatet var i vilka tidningar det skulle annonseras om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden och
vilka frågor som skulle behandlas. Frågan var aktuell inför 1980. Kommunstyrelsen föreslog följande tidningar: Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar–Öresundsposten, Arbetet, Skånska Dagbladet
och Sydsvenska Dagbladet Snällposten. Då frågan kom upp till beslut i
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fullmäktige i december 1979 föreslog Leif Andersson (vpk) med stöd
av Villiam Björk (s) att till dessa tidningar också skulle läggas Arbetartidningen Ny Dag som utgavs i Stockholm. Fullmäktige beslöt med 33
röster mot 31 att avslå Anderssons yrkande. Emellertid stadgade kommunallagen att om minst en tredjedel av de röstande, dvs. minst 23 i
Helsingborg, uttalat sig för införande av fullmäktiges sammanträden
m.m. i tidning på annan ort skulle detta också ske. Kommunfullmäktige måste med andra ord bifalla Anderssons yrkande.
Varför denna omgång i en som det kan tyckas självklar sak? Den
borgerliga majoriteten ville kanske visa vad den tyckte i frågan. Bifallet
berodde på kommunallagen som fullmäktige inte kunde göra något
åt. Dessutom hade en ledamot från folkpartiet avstått från att rösta.
Socialdemokraterna kan ha stött yrkandet för att ge majoriteten en
näsbränna. Andersson å sin sida kan ha velat ge ett litet presstöd åt
sin tidning, även om den inte gavs ut i Helsingborg.20 Hur som helst
upphävde länsstyrelsen efter överklagande beslutet om annonsering
i Arbetartidningen Ny Dag eftersom tidningen knappast kunde sägas
vara en ortstidning i Helsingborg.
Tidningsfrågan kom dock tillbaka inför 1981. Curt Ljungberg
(m) motionerade om att kommunen borde utreda i vilka tidningar
dess sammanträden skulle annonseras. Kommunstyrelsens utredning
utmynnade i att sammanträdena skulle kungöras i Helsingborgs Dagblad, i Arbetet och i Nordvästra Skånes Tidningar–Öresundposten. Rune
Svensson och Claes Paulsson, båda centerpartister, reserverade sig och
ville att annonsering också skulle ske i Skånska Dagbladet och i Sydsvenska Dagbladet. Fullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens
förslag med 58 röster mot sex centerröster. En avstod från att rösta.
Svensson och Paulsson reserverade sig mot beslutet.21
Exercerandet om annonser i tidningar verkar något futtigt, men kan
kanske förklaras med att det var en lokal ”kamp” för att stötta visa
organ som naturligtvis tog betalt för annonserna, vilket kan ses som
en form av presstöd i det mindre formatet.

Storpolitik
Någon gång kunde storpolitiska frågor hamna på kommunens bord.
Som när ledamoten i kommunfullmäktige Leif Andersson (vpk) i
februari 1982 motionerade om att fredsarbetet i världen också borde
föras ned i kommunen. ”Fred är något som den unga generationen och
hela mänskligheten behöver”, anförtrodde motionären fullmäktige
och fortsatte ”att det inte finns något alternativ till den politik som
innebär fredlig samexistens mellan stater med olika sociala system”.
Sammanfattningsvis ville Andersson ha en arbetsgrupp för fredsarbete
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Kalla krigets final i Helsingborgs rådhus
Motionerandet i Helsingborgs Rådhus om ”Fred på jorden” var inget
ovanligt under 1980-talet då kalla kriget gick mot sitt slut. Sovjet
unionen hade mot slutet av 1979 placerat ut så kallade SS-20-robotar
i Europa. USA och Nato svarade med att 1983 stationera 108 amerikanska mededistansrobotar Pershing II och 464 kryssningsrobotar
i Västtyskland, Storbritannien, Italien, Belgien och Holland. Vid
denna tid invaderade Sovjet Afghanistan, vilket medförde att USA
drastiskt förändrade sin politik under ledning av president Ronald
Reagan. Presidenten förklarade i ett tal att ”det inte var friheten och
demokratin, utan kommunismen och marxismen som skulle hamna
på historiens sophög”.
Reagan lanserade Strategic Defense Initiative, SDI, som snabbt
döptes till Star Wars. Retoriken var hård från båda sidor. Kalla kriget
blev en kapprustning och en kamp om själarna. Reagans retorik riktade sig mot hemlandet, Sovjets mot folken i Västeuropa, där man
stödde och underblåste fredrörelserna. Syftet var att få västeuropéer
att protestera mot NATO:s medeldistansroboter. Olika fredsgrupper mobiliserades för detta ändamål att demonstratera.
Samtidigt började det knaka i Sovjetväldet i Östeuropa. Dessutom var den ryska ekonomin på bristningsgränsen. Landet hade
otillräckliga resurser för att möta den amerikanska rustningen.
Historien vid det slutande 1980-talet är välkänd. Slutet blev Sovjet 

17. Ronald Reagan.

19. Fred och avrustning har länge stått på bland annat 1:a majtågens plakat och banderoller. Detta
foto från slutet av 1920 är taget av Wiking Nilsson och finns i Karl Erik Olsson Anders bok Det
gamla Helsingborg, del VII, utgiven 1987. Olsson Ander skriver igenkännande: ”Tänk, att parollen
efter så många år fortfarande ska behöva vara aktuell!”.
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 unionens kollaps och Östeuropas frigörelse från det kommunistiska

oket. Det kalla kriget var förbi.
För Sovjets sak talade, ibland omedvetet, kommunister, socialister
och vänsteraktivister genom olika fredsaktioner. Det är i det ljuset
man ska se motionärernas agerande från vänsterhåll i Helsingborgs
Rådhus.98
Efter Sovjetunionens fall har inga fredsarrangemang eller fredsmarscher förekommit i Helsingborg eller i Sverige överhuvudtaget.
Kanske var det så att Berlinmurens fall, kommunismens krossande
i Sovjetunionen och Östeuropas befrielse ur sovjetsystemet var den
största insatsen för fred som gjorts i Europa på hundratals år.
Även vänsterpartiet kommunisterna genomgick en stor förändring efter Sovjetunionens fall. Partinamnet förändrades och få medlemmar torde idag kalla sig kommunister. Det verkar som de flesta
vänsterpartister idag ansluter sig till den demokratiuppfattning som
länge har funnits i västerlandet. Då Leif Andersson i februari 1982
motionerade om att världens fredsarbete borde föras ner i kommunen, sade han att det inte fanns något alternativ till den politik som
innebar fredlig samexistens mellan stater med ”olika sociala system”,
dvs. i detta fall mellan demokrati och diktatur. Men han tänkte inte
på att det fanns ett alternativ, nämligen att diktaturer omvandlades
till demokratier.

18. Michael Gorbatjov

inom Helsingborg, vika en dag för fredsarbete inom stadens skolor
samt att Helsingborg skulle anordna och vara värd för en konferens
med rubriken ”Ett kärnvapenfritt Norden”.
Kommunstyrelsen ansåg dock att arbetet för freden knappast var
en kommunal sak och att ett eventuellt initiativ i saken borde komma
från regering och riksdag, med andra ord: Kommunen sysslar inte
med utrikespolitik. Kommunstyrelsen rekommenderade fullmäktige
av avslå Anderssons motion, vilket också skedde. Leif Andersson och
Olle Karlsson (vpk) reserverade sig mot fullmäktiges beslut.22

Plånboksfrågor
En mer jordnära och mer relevant fråga till kommunfullmäktige än
fredsfrågan var Roland Nilssons (s) fråga i juni 1982 om regeringens så
kallade sparpolitik och hur den drabbat kommunerna. Själv ansåg han
att den drabbat ”hårt”. Statsbidragen till kommunerna, särskilt vad
gällde skolan, barnomsorgen och omsorgen om de äldre, hade minskat. Nilsson preciserade sin undran i fyra frågor. Kommunstyrelsens
svar följer efter frågorna. Hur mycket skulle kommunalskatten
behöva höjas för att kompensera regeringens sparplan? Svar: 1:80 per
skattekrona. (En skattekrona motsvarar 100 kronor beskattningsbar
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inkomst.) Hur mycket av sparprogrammen berör olika statsbidrag
och hur fördelades dessa på de olika förvaltningarna? Svar: Cirka tolv
miljoner, fördelade på skolförvaltningen med fyra miljoner och på
socialförvaltningen med åtta miljoner. Hur har de minskade statsbidragen påverkat berörda förvaltningar? Svar: De minskade statsbidragen utgör en procent av skolförvaltningens bruttobudget och två
procent av socialförvaltningens. Barnomsorgen och skolan får vidkännas de största nedskärningarna, samtidigt som det diskuteras om
skattesänkningar, sade Nilsson. Hur mycket tänkte kommunstyrelsens
ordförande sänka kommunalskatten de närmaste åren? Svar: Debiteringen är tänkt att bli oförändrad.23

Socialdemokraterna i ledningen 1983–1985
Den borgerliga övervikten i riksdagen försvann efter valet 1982 och
socialdemokraterna kom tillbaka i regeringsställning. Så skedde också
i Helsingborg, med stöd av två vpk-röster. Socialisterna fick en knapp
majoritet med en rösts övervikt. Miljöpartiet gjorde sitt inträdde i
kommunfullmäktige med två mandat. Valets förlorare blev folkpartiet
som halverade sitt mandattal till fyra.
Kommunalrådet Birger Håkansson (s) blev kommunstyrelsens ordförande. Socialdemokratiska kommunalråd i övrigt blev Ulf Nordström och Uno Aldegren. Ella Tengbom-Velander och Arne Jansson,
båda moderater, intog posterna som oppositionsråd.
Exportföretagen i Sverige gick sämre på grund av en övervärderad
krona. Den nya socialdemokratiska regeringen devalverade därför
kronan med 16 procent för att skapa ekonomisk tillväxt. Det pressade budgetläget i den ekonomiska krisens spår fick miljöpartisten
Georg Cornland att motionera om besparingar inom kommunens
förvaltning för att försöka hejda framtida skattehöjningar. De sparåtgärder som gjorts har varit av typen försämrad städning i skolorna
och stängning av deltidsförskolor m.m. Däremot hade förvaltningarnas organisationer och rutiner förblivit ”oinskränkta” eller till och
med utvidgade, menade Cornland. Han tyckte vidare att kommunen
bedrev ”lyxkonsumtion på skattebetalarnas bekostnad”. Därefter föreslog motionären en rad punkter för besparingar, som sammanfattades
i att kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att se över regler, rutiner
och organisation inom förvaltningarna för att genomföra väsentliga
besparingar samt skapa deltidstjänster av tidigare heltidstjänster.
Kommunstyrelsen svarade att arbetet med att göra möjliga besparingar redan pågick för fullt. Procentnedskärningar hade emellertid
inte varit tillräckliga. En speciell verksamhets behov som sådan måste
omprövas. Personal kunde vidare behöva omplaceras m.m. Cornlands
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förslag skulle ingå som led i det fortsatta arbetet. Kommunstyrelsen
föreslog därför fullmäktige att motionen skulle anses besvarad, vilket
också fullmäktige beslutade.
Här är att märka att Jerker Swanstein (m) yrkade på att fullmäktige skulle besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Han fick
instämmande från kommunstyrelsens ordförande socialdemokraten
Birger Håkansson och William Johnsson från samma parti samt från
Arne Larsson (fp) och Rune Svensson (c). Socialdemokraterna och
borgarna var sålunda överens.24
Miljöpartiet och Georg Cornland var nya i fullmäktige och de etablerade partierna visste inte hur det nya partiet och dess ledamöter
skulle hanteras. Var de vänster eller höger? Partiet själv försäkrade att
de var varken eller, utan gröna. Kanske sågs de som uppstickare som
skulle sättas på plats, eftersom de hade mage att ifrågasätta vissa delar
av kommunens organisation, rutiner och bemanning. Det skulle dröja
en tid innan miljöpartiet kom att ingå i vad som kom att kallas de
röd-gröna.

20. Hellre allmänhetens
yttringar i stadsparken än
vid rådhuset.

Per-Olof Wärring (m) motionerade i februari 1984 om att kommunens biblioteksverksamhet skulle avgiftsfinansieras. Han menade
att all kommunal service inte behövde betalas över skattsedeln. Bibliotekens utlåningsverksamhet tyckte han var ett ”utmärkt” exempel på en verksamhet som inte helt behövde betalas över skattsedeln.
Kulturnämnden avstyrkte motionen. Två ledamöter, båda moderater, reserverade sig och ville tillstyrka motionen men avslog Wärrings
förslag om årskort som avgiftsfinansiering. Kommunstyrelsen ansåg
att fullmäktige skulle besluta att lämna motionen utan åtgärd. Mot
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kommunstyrelsens beslut reserverade sig styrelsens fyra moderater.
Fullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag med
44 röster mot 19, samtliga på den förlorande sidan var moderater.25

Demokrati- och jämställdhetsfrågor
I mars 1983 frågade Vally Little-Smith (fp) skolstyrelsens ordförande,
Kerstin Larsson (s), om utbildning av skolpersonal i jämställdhets
frågor. ”Skall vi nå jämställdhet måste vi börja med barnen.” … ”Skollagen föreskriver skyldighet för skolstyrelse att verka för jämställdhet
mellan män och kvinnor.” Med de utgångspunkterna undrade Little-Smith om ”skolan verkat för jämställdfrågornas belysning?” och om
dessa frågor ”ingått i fortbildningen för lokalt utvecklingsarbete och
i så fall på vilket sätt”.
Kerstin Larsson gav ett långt svar. Sammanfattningsvis sade hon att
jämställdhetsfrågorna behandlades inom olika områden enligt läro
planens anvisningar, men att de ännu inte betonats i tillräcklig omfattning, varför en fortsatt satsning var nödvändig och skulle prioriteras.26

21. Talartribun vid Hyde
Park Corner i London,
troligen inget för svenska
kynnen.

Att få säga sin mening är en demokratisk rättighet. Alice Molt (c)
motionerade i april 1983 om inrättandet av ett ”Speaker’s Corner” i
Helsingborg. Hon tyckte att Rådhustorget skulle vara en lämplig plats.
Polisstyrelsen tvekade om platsen från ”trafik- och ordningssynpunkt”
och fick gatunämnden med sig som tyckte att Krookska planteringen
framför Stadsparken eller Slottshagen i närheten av Kärnan var en bättre
plats. Kommunstyrelsen var positiv till förslaget, men ville inte ha ett
”Speaker’s Corner” på Rådhustorget. Av konkurrensskäl kan man med
viss ironi undra? Framför stadsbiblioteket ansågs vara en bättre plats.
Styrelsen föreslog därför fullmäktige att besluta att en plattform skulle
sättas upp där. Fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.27
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Organisationsfråga
Med anledning av att riksdagen den 1 juni 1984 beslutade om friare
kommunala nämndorganisationer beslutade regeringen om en försöksverksamhet och inbjöd bland andra Helsingborgs kommun att
delta. Syftet var att öka det kommunala självstyret genom att slopa den
traditionella sektorsindelade nämnd- och förvaltningsorganisationen.
Kommunfullmäktige antog erbjudandet i augusti samma år. Kommunstyrelsen hade tidigare uppmärksammat att ”möjligheterna till
kontakt mellan politiker och enskilda medborgare försämrats” under
de senaste decennierna samt att medborgarna fått svårare att veta vem
de ska vända sig till och att de har svårt att påverka serviceutbudet.
Georg Cornland (mp) motionerade i augusti 1984 i frågan och
menade att ”ett stort och ökande antal konfrontationer mellan nämnder, förvaltningar och allmänhet förekommit i Helsingborg, varav
många tagit sig uttryck i namninsamlingar och andra protestaktioner”. Han konstaterade att det övervägande antalet ”stora konflikter”
hänförde sig till de tekniska sektorerna och att dessa från början borde
ingå i de planerade så kallade kommundelsnämnderna, men att miljö
partiets representant i projektledningsgruppen talat för döva öron i
denna fråga.
Projektledningsgruppen föreslog att Cornlands motion inte skulle
beaktas, vilket även blev kommunstyrelsens rekommendation till fullmäktige, som beslutade enligt rekommendationen.28

Storpolitik igen
Leif Andersson (vpk) fortsatte att driva frågor som mycket lite eller inte
alls hade med kommunen att göra, utan gränsade till utrikespolitik
och därmed hörde hemma på regeringens och riksdagens bord. Den
ena frågan gällde bojkott mot sydafrikanska varor. Andersson motionerade i december 1983 om att stadens institutioner inte skulle köpa
sydafrikanska varor. Kommunstyrelsen svarade att regeringsrätten
redan i en dom 1969 fastslagit att kommunen överträtt den kommunala kompetensen. Utrikespolitik var inte en kommunal fråga och att
Anderssons motion stred mot kommunallagen. Kommunstyrelsen
rekommenderade därför att motionen inte skulle föranleda någon
åtgärd från fullmäktiges sida, vilket fullmäktige heller inte gjorde. Vid
omröstningen stannade 60 ledamöter för styrelsens tillstyrkan, medan
de två vpk:arna jämte en folkpartist röstade för Anderssons motion.
De två miljöpartisterna lade ner sina röster.29
Den andra frågan rörde Helsingborgs situation i händelse av ett
kärnvapenkrig. Andersson hade i maj 1983 interpellerat i frågan och
då bland annat blivit lovad ytterligare information. Någon sådan hade
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dock inte kommit i december. Därför undrade han vad den tagit
vägen.30
Leif Andersson återkom med en motion i maj 1984. Även de två
miljöpartisterna Georg Cornland och Kerstin Agelmo hade en liknande motion. Andersson hävdade att utplaceringen av NATO:s
medeldistansmissiler i Europa 1983 innebar att varseltiden för ett ryskt
repressalieanfall minskat från en halvtimme till mellan fyra och sex
minuter. Det är för kort tid för att kontrollera eventuella felkällor.
Saken gällde därför att göra Helsingborgs kommun till en kärnvapenfri kommun. I Vedbæk i Danmark hade NATO en stridsledningscentral som kunde tänkas bli ett mål för ryska kärnvapen. Bomben för
att slå ut stridsledningscentralen kunde vara i storleksordningen ett
megaton. I Helsingborg skulle få överleva, menade Andersson.
Kommunstyrelsen sade sig ha förståelse för folks oro för ett kärnvapenkrig, men hävdade åter att frågor av denna typ inte var en
kommunal angelägenhet och rekommenderade fullmäktige att anse
motionerna som besvarade. Fullmäktige beslutade i enlighet med
rekommendationen.31

Helsingborg – Stad eller Kommun?
Rangen bland Sveriges städer
I november 1984 motionerade Curt Ljungberg (m) om att införa
begreppen stad, stadsfullmäktige och stadstyrelse i Helsingborg där
ordet kommun inte hade en rättslig betydelse. Anledningen var att
Helsingborg kallats stad i alla tider, utom perioden från och med
den 1 januari 1971. Av bland annat traditionsskäl borde en återgång
till ordet stad göras. ”Kan regeringen neka 900-årsjubilaren en sådan
present?” frågade Ljungberg.
Kommunstyrelsen skickade motionen till byggnadsnämnden
och kulturnämnden för att höra dessas syn. Byggnadsnämnden
avstyrkte motionen med fem socialdemokratiska röster mot tre
borgerliga, en avstod från att rösta. De tre borgerliga ledamöterna,
alla moderater, reserverade sig och menade att begreppet stad hade
stor betydelse då det gällde marknadsföringen av näringslivet och
turismen. Även kulturnämnden avstyrkte motionen. Kommun
styrelsen menade att ett bifall till motionen innebar att kommunal
lagen måste ändras. Riksdagen hade både 1977 och 1983 avslagit
en sådan lagändring, varför det knappast fanns något gehör för en
ändring. Stockholm, Göteborg och Malmö hade tagit beslut om
att använda stadsbegreppet där detta inte kom i konflikt med kommunalrättsliga sammanhang. Stockholms kommun hade även gjort
en framställning om att ändra kommunallagen. Innan resultatet av
framställningen förelåg fanns det ingen anledning för Helsingborg

att göra en framställning.
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22. Skulle detta kunna
hända i Helsingborg?
Hemska tanke!

23, 24. I Helsingborgs kommun finns
både ren landsbygd
och stad.

Styrelsen föreslog fullmäktige att inte bifalla motionen och att någon
framställning i frågan till regeringen inte skulle göras. De fyra moderaterna i styrelsen reserverade sig. Dessutom skulle kommunstyrelsen få
i uppdrag att utreda i vilka sammanhang, utan att komma i konflikt
med kommunalrättsliga sammanhang, begreppet stad kunde användas.
Fullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Moderaterna reserverade sig till förmån för den tidigare reservationen i kommunstyrelsen.99
Till detta kan läggas att ordet stad låter ”finare” än ordet kommun, är
mer urbant samt skiljer sig från ”kusinen från landet” som känslomässigt
verkar befinna sig längre ner på den kommunala rangskalan åtminstone
för en stadsbo. Detta verkar även gälla vissa titlar som till exempel stadsarkitekt och stadsarkivarie. Vidare kan ordet kommun föra tankarna till
den socialistiska Pariskommunen från 1871 och till socialistiska arbetarkommuner hemma. Det kan alltså finnas en emotionell förankring vid
orden stad och kommun.
En liknande betydelse ligger i ordet landsbygd, dock inte en politisk.
Sverige uppdelas i Stockholm och landsorten eller Stockholm och landsbygdsstäderna, vilket författaren upptäckt inte är särskilt omtyckt av invånarna i denna samling av många städer.
Den moderata gruppledaren i riksdagen (från valet 2010), Anna Maria
Kinberg Batra, slant med tungan inför riksdagsvalet 1998 och sade att
”stockholmare är smartare än lantisar”. Hon gjorde dock senare en så
kallad ”pudel” och bad om ursäkt för yttrandet.
Hur som helst verkar det finns en olycklig (mitt uttryck) social rangskala bland Sveriges kommuner. Först kommer Stockholm, därefter övriga
städer och inom dessa, om de har en stor del omgivande landsbygd som
Helsingborg, befolkningen i stadskärnan före de som bor på landet. Lägst
i rang finns Sveriges rena landsbygdskommuner, särskilt de i norr.
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Frågan om stad eller kommun var uppe igen 1992. Kommunfullmäktiges ordförande, Folke Straube (fp), motionerade i januari 1992 att begreppet stad skulle användas överallt inom stadens förvaltningar där inte juridiken lade hinder i vägen. Dessutom skulle man skriva till riksdagen om
en lagändring så att orden stadsfullmäktige och stadskollegiet åter kunde
användas. Röstningen i kommunstyrelsen blev sju mot sex. Centerns
representant, lantbrukare Rune Svensson från Välinge, reserverade sig och
föreslog att motionen skulle avslås. De fem socialdemokraterna reserverade
sig också. De ville inte ta ställning i sak förrän kostnaderna för en namn
övergång tagits fram. De förmodades ligga på ”mellan en och två miljoner
kronor, kanske mer”. Kommunstyrelsen borde därför göra en ”ekonomisk
bedömning” innan denna fråga av ”kosmetisk karaktär” avgjordes.
I kommunfullmäktige var det osäkert om kommunstyrelsens förslag
skulle få majoritet. Ulf Nordström (s) yrkade på att frågan skulle åter
remitteras till styrelsen. Instämmande fick han av Folke Straube, Berit di
Girolamo (fsp), Rune Svensson, Jerker Swanstein (m) och Arne Larsson
(fp). Di Girolamo och Svensson hävdade vidare att om återremissen skulle
avslås, yrkade de på avslag av motionen. Staube gjorde ett tilläggsyrkande
till återremissen, nämligen att styrelsen skulle utreda om benämningen
”Helsingborgs stad och kommun” kunde införas. Fullmäktige beslutade i
mars 1992 om återremittering med Straubes tilläggsyrkande.
Frågan kom upp igen i maj. Styrelsen ansåg nu att benämningen ”Helsingborgs stad och kommun” skulle användas och att hos regeringen
begära om en lagändring så att benämningarna ”stadsfullmäktige och
stadskollegiet” åter kunde användas. Beträffande kostnaderna ansågs de
kunna ingå i det profilprogram som planerades för Helsingborg, dvs. profilen utåt på exempelvis trycksaker, skyltar och vid annonsering. Mot detta
reserverade sig styrelsens fem socialdemokrater som ville att styrelsen skulle
rekommendera fullmäktige att avslå Straubes tidigare motion.
I kommunfullmäktige yrkade Folke Straube och Rune Svensson bifall
till styrelsens förslag, di Girolamo (fsp) till benämningen ”stad och
kommun” men avslag på en skrivelse till regeringen, Ulf Nordström (s)
med instämmande av Katja Rajala (v) yrkade på avslag av styrelsens förslag, Rolf Tufvesson (kd(s)) med instämmande av Margareta Wass (nyd)
yrkade på bifall till motionen. Britta Rundström (s) yrkade på att benämningen kommun skulle användas. Vid votering mellan Straubes och Tufvessons yrkande vann den senares med rösterna 36 mot elva. För Straubes
anförande röstade centerns två, miljöpartiets två och framstegspartiets två
ledamöter, en nydemokrat, en kd(s):are, två moderater och en folkpartist
(2+2+2+1+1+2+1) De 18 socialdemokraterna avstod från att rösta.
Fullmäktige beslutade sålunda att benämningen stad skulle användas
där juridiken inte lade hinder i vägen och att styrelsen hos regering skulle
begära en lagändring så att begreppen stadsfullmäktige och stadskollegium
kunde återanvändes. Mot detta reserverade sig socialdemokraterna och
vänsterpartiet. Centern reserverade sig mot beslutet om ”Helsingborgs
stad” till förmån för deras förslag ”Helsingborgs stad och kommun”.
Framstegspartiet reserverade sig till förmån för ”stad och kommun” men
avvisade skrivningen till regeringen.100
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Borgerlig övervikt trots avsaknad av egen
majoritet 1986–1988
Valet 1985 blev, som nämnts, en stor framgång för folkpartiet som vann
sex nya mandat och stannade på tio. Den så kallade Westerberg-effekten på riksplanet slog alltså igenom även på det kommunala planet.
Moderaterna och centern gick var för sig back med två mandat och
fick 18 respektive fyra mandat. Sammanlagt förfogade de borgerliga
över 32 mandat. Socialdemokraterna tappade två och fick 29 mandat.
Vpk behöll sina två. Den socialistiska sidan fick alltså 31 mandat.
Miljöpariet behöll sina två mandat från föregående val. Ett tydligt
bevis på att det röd-gröna samarbetet ännu inte etablerats blev att Ella
Tengblom Velander på nytt blev kommunstyrelsens ordförande och
att de borgerliga hade majoriteten i styrelsen, men, som nämnts, inte
i fullmäktige. En spännande mandatperiod låg framför.
Beträffande så kallade oppositionsråd, som inrättats för den politiska oppositionen, motionerade folkpartisterna Kjell-Arne Welin och
Percy Nessling 1985 om dessa tjänsters avskaffande. De menade att
de ”mindre partierna” visat att det var ”fullt möjligt” att driva en
aktiv opposition utan att ha något oppositionsråd. Kostnadsskäl talade
också för slopandet av dessa tjänster då besparingar måste göras på
väsentliga områden. Politikerna kunde här ”föregå med gott exempel”,
menade motionärerna och efter ”nuvarande mandatperiod”, dvs. den
som tog slut efter valet 1985, inte utse nya oppositionsråd.
Kommunstyrelsen sade att i budgeten för 1986 hade medel avsatts
till kommunalråd för oppositionen, vidare att titeln ändrats från oppositionsråd till kommunalråd för alla heltidsanställda förtroendemän,
vilket fullmäktige beslutade.32
Varför denna syn från folkpartiet? Under mandatperioden 1983–1985
hade moderaterna haft båda de oppositionsråd som tilldelats oppositionen. Under perioden därpå, 1986–1988, fick oppositionen, dvs.
socialdemokraterna, de två rådsplatserna, nu kallade kommunalråd.
Att socialdemokraterna och moderaterna som de två största partierna
tillsammans fick alla rådsposterna var från demokratisk synpunkt inget
konstigt. Men vid valet 1985 hade folkpartiet erövrat tio mandat och
ansåg sig möjligtvis inte tillhöra de ”mindre partierna”. Men någon
kommunalrådspost erhöll folkpartiet inte. Av borgarnas tre poster
gick, förutom två till moderaterna, ett till centern trots att partiet
i valet endast fått fyra mandat. I stället kunde folkpartiet pryda sig
med den vackra ordförandeposten i kommunfullmäktige. Naturligtvis
byggde allt detta på en överenskommelse mellan partierna. Efter valet
1988, då borgarna var i opposition, hade folkpartiet däremot inget
emot att få tillsätta en kommunalrådspost.
Kommunfullmäktiges ordförande blev Arne Larsson (fp), Till förste
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vice ordförande valdes Alice Molt (c) och till andre Inger Andersson
(s). Kommunalrådstjänsterna besattes av Ella Tengbom-Velander och
Arne Jansson moderaterna, Rune Svensson centern samt av Birger
Håkansson och Uno Aldegren från socialdemokraterna.33

Avskyvärda regimer, fred och kärnkraft
Rolf Tufvesson (m) ville i maj 1986 ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande, Ella Tengbom-Velander, angående det ”avskyvärda
apartheidsystemet” i Sydafrika. Han sade att utrikespolitik är en sak
för riksdag och regering, men att regeringen genom särlagstiftning
tillåter en kommun att använda handelsbojkott mot Sydafrika. Eftersom Helsingborgs kommun beslutat att inte köpa varor från detta land
ville han ha svar på dels hur stor den utblivna handelsvolymen var och
vilken effekt bojkotten hade på regimen i landet, dels om liknande
sanktioner planerades mot andra diktaturer ”t.ex. Chile, Iran eller
Sovjetunionen” och dels vilka kriterier kommunen gick efter då man
bestämde om en ”regim är tillräckligt avskyvärd för att bli föremål
för bojkott”?
Kommunstyrelsens ordförande föredrog ärendet och var beredd att
svara på frågan, men hindrades av Lage Lundström (s) som ställde en
ordningsfråga, nämligen om Tufvessons fråga bröt mot kommunal
lagen och arbetsordningens bestämmelser om institutet (rättsregeln)
enkel fråga. Fullmäktiges ordförande undrade om frågan fick framställas och fann den med nej besvarad. Votering begärdes som gav
resultatet att 37 röstade mot att frågan fick framställas (samtliga socialdemokrater, vpk:are, miljöpartister och centerpartister) och 28 (samtliga moderater och folkpartister) för. Kommunfullmäktige hade med
andra ord beslutat att neka att frågan fick ställas.34
Men Tufvesson återkom i juni med en interpellation i frågan till
kommunstyrelsen som kommunfullmäktige inte nekade honom att
framföra. Tengbom-Velander sade att hon inte kunde bedöma effekten av kommunfullmäktiges tidigare rekommendation att inte köpa
varor från Sydafrika. Vidare att inga sanktioner planerades mot andra
diktaturer och att hon inte haft anledning att överväga vilka kriterier
Helsingborgs kommun kunde tänkas arbeta efter då det gällde att
bedöma om en regim, med Tufvessons språkbruk, var ”tillräckligt
avskyvärd” för att bojkottas, eftersom detta skulle strida mot kommunallagen. Efter anföranden stod det klart att vidare diskussion var
onödig. Kommunfullmäktige beslutade att frångå ärendet, dvs. lämna
det.35
Detta var knappast ett ärende om spetsfundigheter vad gäller kommunjuridiken eller ens om apartheid, Chile eller Iran, utan om att
Sovjetunionen jämställdes med diktaturerna. Att det neutrala Sverige
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25. Flagga från en
”avskyvärd” nation?

inte öppet skulle uttala sig mot sin mäktiga granne i öster var ju nära
nog ett axiom i den officiella svenska politiken vid denna tid. Naturligtvis visste man inte att sovjetsystemet var nära ett sammanbrott och
att det kalla kriget gick mot sitt slut. Å andra sidan borde Tufvesson
ha vetat vad som skulle hända i fullmäktige om frågan ställdes eller
också visste han det, men ville använda fullmäktige som ett tillfälligt
forum för antikommunism.
Fredsfrågan återkom i mars 1986 genom en motion av Rickard
Persson (mp), som ville ha ett officiellt arrangemang i Helsingborg,
vilket kommunstyrelsen stödde och föreslog FN-dagen som var 24
oktober. Kommunfullmäktige rekommenderades att uppdra åt kommunstyrelsen att anordna en officiell manifestation, vilket fullmäktige
beslutade med ett röstetal på över 50 röster.36
Fredsfrågan hade tagits upp redan i januari 1985 då folkpartisterna
Arne Larsson, Kjell-Arne Welin, Vally Little Smith och Percy Nessling,
motionerade om skapandet av ett torg tillägnat fred och internationellt
samarbete inom det nya Norra hamnen-området. Motionen innehöll
också förhoppningen ”att någon mark skall kunna räddas undan de
exploateringshungriga byggföretagen som genom kommunfullmäktiges socialistiska majoritet fått monopol på området och utläggas som
torg”. Byggnadsnämnden avstyrkte i september samma år motionen,
men menade att om planarbetet skulle visa att ”ytterligare någon torgplats kan tillskapas i området” förutom Hamntorget, Sundstorget och
Gröningen fanns det ”inget hinder att denna tillägnas fred och internationellt samarbete”.
En folkpartistisk-socialdemokratisk motion väckt av Arne Larsson
(fp) och Inger Andersson (s) i mars 1986 betonade fredsfrågans stora
intresse hos både barn, ungdomar och vuxna i Helsingborg, varför en
fredsplats borde planeras där DSB-färjorna hade sin kajplats. Byggnadsnämnden tillstyrkte motionen, vilket även kommunstyrelsen
gjorde, men menade att det exakta läget borde avgöras då planarbetet
för området nått längre. Utbyggnaden av Norra hamnen skulle förmodligen inledas först i början av 1990-talet. Fullmäktige beslutade
efter kommunstyrelsens förslag.37
Under 1987 var fredsfrågan på nytt uppe till diskussion i fullmäktige. Sven Volk (s) hade nämligen i november 1986 motionerat om
inköp av så kallade fredsblommor till kommunens alla anställda.
Han ville därigenom ”uppmuntra Helsingborgs invånare till större
fredsengagemang”. Bakgrunden var att FN förklarat 1986 som ett
Internationellt fredsår. Syftet var att påminna världens befolkning
om det enorma hotet mänskligheten är utsatt för. Fredsresor ”binder
samman folkens fredslängtan och engagemang med regeringarnas
beslutstagande”. ”Alla regeringar i Europa” hade, enligt Volk, besökts
1985 och nyligen [1986] hade ”15 delegationer kommit hem som upp62

vaktat hela världens regeringar”. Nu förbereds ”samtalen med supermakternas regeringar i Washington och Moskva för att senare avlägga
rapport inför FN”.
Kommunstyrelsen höll med om att fredsarbetet var av stor betydelse, men avvisade bidrag till fredsblomman. I budgeten för 1987
hade 75  000 kronor avsatts till ideella föreningar och organisationer för
att användas till freds- och miljöfrågor. Inköp av fredsblommor skulle
dessutom medföra ”en hel del administrativt arbete”, menade kommunstyrelsen, som föreslog att fullmäktige skulle besluta att uttala sitt
instämmande med Volks syfte och låta kulturnämnden pröva frågan
om bidrag till ”den angivna verksamheten”.
Kommunstyrelsens förslag hade emellertid tagits med minsta möjliga majoritet. Sju borgerliga röster mot sex socialdemokratiska, som
reserverade sig för motionens bifall. Den borgerliga majoriteten i
styrelsen fanns, som nämnts, inte i fullmäktige och när frågan var
uppe i januari 1987 vann majoriteten, dvs. Volks motion. Samtliga 18
moderata ledamöter reserverade sig.38
Men ärendet fick en fortsättning. En Rolf Nilsson besvärade sig
till kammarrätten i Göteborg över fullmäktiges beslut att köpa fredsblommor eftersom denne menade att beslutet ”inte faller inom den
kommunala kompetensen enligt kommunallagen”. Det blev en ny
omgång. Kommunstyrelsen lade i april 1987 till en ytterligare aspekt
nämligen att de av kommunens anställda som inte ville bära blomman
kunde bli utsatta för kollegernas ”ovilja […] med åsikten att man
endast genom att bära blomman visar sitt engagemang för freden”.
Styrelsen rekommenderade därför fullmäktige att tillstyrka bifall till
Rolf Nilssons besvär. Som tidigare reserverade sig de sex socialdemokraterna i styrelsen. Med 33 röster mot 32 röstade fullmäktige för att
hos kammarrätten avstyrka bifall till besvären. Denna gång reserverade
sig emellertid samtliga borgerliga partier mot fullmäktiges beslut.39
Kammarrätten biföll besvären och upphävde kommunfullmäktiges beslut i november 1987. Mot kammarrättens dom besvärade sig
två personer till regeringsrätten som gav prövningstillstånd. De två
menade att den ”viljeyttring” som kommunfullmäktige gjorde hade
två led: dels staden som en kärnvapenfri zon, dels en kärnvapenfri
hamn. Regeringsrätten vände sig till Svenska Kommunförbundet
för yttrande. Förbundet menade att en kärnvapenfri zon endast var
en symbolhandling för en svensk kommun, medan vägran att motta
främmande örlogsfartyg i svensk hamn ”utan att vissa villkor uppfyllts
är förknippat med vissa rättsverkningar”.
Kommunstyrelsen föreslog fullmäktige att skriva till regeringsrätten och yrka bifall till besvären och sålunda upphäva kammarrättens
tidigare dom. De sex borgerliga ledamöterna i styrelsen reserverade
sig och menade att regeringsrätten skulle fastställa kammarrättens
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dom. Kommunfullmäktige gick på styrelsens förslag och beslutade
i juni 1989 med 36 röster (socialdemokrater, vpk:are och miljöpartister) mot 26 (borgerliga) att tillskriva regeringsrätten enligt styrelsens
rekommendation. Samtliga borgerliga ledamöter reserverade sig för
att kammarrättens tidigare dom skulle fastställas av regeringsrätten.40
Rickard Perssons motion från februari 1989 behandlades i december
året därpå. Kommunstyrelsen rekommenderade kommunfullmäktige
att avstyrka motionen efter regeringsrättens dom den 20 januari 1990,
där rätten inte biföll besvären. Persson reserverade sig mot kommunstyrelsens rekommendation. Han tolkade innehållet i domen på annat
sätt än kommunstyrelsen, som, menade Persson, medvetet försökte
föra fullmäktig ”bakom ljuset” och därigenom ”inte kan betraktas
”som en seriöst arbetande församling om man hanterar ärenden på
detta viset”. Han yrkade på återremittering till styrelsen och, om detta
inte gick, bifall till motionen.
Fullmäktige beslutade med stöd av de borgerliga partierna och
socialdemokraterna att bifalla styrelsens förslag. Alla miljöpartister
utom en (Rune Pettersson) reserverade sig till förmån för Rickard
Perssons yrkande.41
Persson återkom med en liknande motion i december 1990, som
behandlades i november året därpå. Kommunstyrelsen föreslog att
den inte skulle bifallas. De fem socialdemokraterna reserverade sig till
förmån för en annan skrivning. Man kunde inte tillstyrka Perssons
motion eftersom såväl kammarrätten som regeringsrätten förklarat
fullmäktiges tidigare beslut som olagligt, men man kunde låta bli
att fraternisera med representanter för de främmande örlogsfartygen
och föreslog att kommunstyrelsen skulle föreslå fullmäktige att ”Helsingborgs kommun enbart skall vara värd eller delta i mottagningar,
middagar etc med representanter från fartyg vilka deklarerat att de är
fria från kärnvapen”.
Fullmäktige gick på kommunstyrelsens förslag med 34 röster mot
31. Bland minoriteten fanns samtliga socialdemokrater, vänsterpartister, miljöpartister, spi:are samt två kd(s):are (23+2+2+2+2).42
Med anledning av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl interpellerade Leif
Andersson (vpk) i juni 1986 kommunstyrelsens ordförande vad som
skulle hända i Helsingborg om en kärnkraftsolycka ägde rum i Barse
bäck. Fanns det bland annat beredskapsplaner, skyddsrum, utrymmes
planer, m.m. Frågan var tidskrävande och besvärlig att besvara varför
den bordlades. Då svar gavs i augusti sade kommunstyrelsens ord
förande att mycket av ansvaret låg hos länsstyrelsen som hade utarbetat
en beredskapsplan, tillgänglig vid Helsingborgs brandförsvar. Brandoch polismän hade utbildats och övats fortgående. Regeringen hade
också tillsatt en utredning för att se över beredskapen i Sverige. De
tekniska frågorna var komplexa och svåra att besvara. Mätutrustningar
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fanns dock tillgängliga vid brandförsvaret. Efter någon debatt beslutade fullmäktige att lämna frågan.43
Leif Andersson (vpk) återkom med en motion liknande den från
1984 nämligen att göra Helsingborg till en kärnvapenfri zon. Som medmotionär hade han även denna gång miljöpartisten Kerstin Agelmo
men denna gång även en socialdemokrat, Lage Lundström. ”Den
militära kapprustningen, särskilt kärnvapenrustningarna, utgör ett
allt allvarligare hot mot vår framtid” konstaterade motionärerna och
menade att ”kärnvapenfria zoner är ett viktigt led i strävandena efter
avspänning och nedrustning”. Uttalande bör göras av fullmäktige,
dels beträffande att kommunen ska vara en kärnvapenfri zon ”för all
framtid”, dels att främmande örlogsfartyg på besök i Helsingborgs
hamn måste ”uttryckligen garantera att de inte medför kärnvapen”.
Den borgerliga majoriteten i kommunstyrelsen hänvisade till att
andra kommuner i Sverige som velat förklara sig som en kärnvapenfri zon ”har i flera domstolsavgöranden förklarats falla utanför den
kommunala kompetensen och därmed varit olagliga. De har därför
upphävts.” Som exempel togs Malmö kommun där kammarrätten
upphävt kommunens beslut. Styrelsen sade också att då frågan var
uppe förra gången, dvs. 1984, hade fullmäktige lämnat frågan utan
bifall. Underförstått att fullmäktige då hade socialistisk majoritet.
Styrelsen menade att fullmäktige nu borde fatta ett liknande beslut.
Mot detta reserverade sig socialdemokraterna i kommunstyrelsen och
rekommenderade fullmäktige att bifalla Leif Andersson med fleras
motion. Och så blev det med röstsiffrorna 33 mot 32.
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26. En kärnkraftsolycka
i Barsebäck uppfattades
av många på båda sidor
av Öresund som ett hot
både mot människorna
och mot närmiljön. Sista
reaktorn togs ur bruk
2005.

En Göran Ahlbom med flera besvärade sig över beslutet hos kammarrätten i Göteborg. Kommunstyrelsen tog på nytt upp ärendet i
juni 1987 och rekommenderade fullmäktige att bifalla besväret, vilket
de sex socialdemokraterna reserverade sig emot och föreslog fullmäktige att avslå besvären. Med de sedvanliga rösterna 33 mot 32 avslogs
besvären.44
Kerstin Agelmo (mp) motionerade i maj 1986 att regeringen skulle
tillskivas om en ”omedelbar” stängning av kärnkraftverket i Barsebäck. Frågan var uppe i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i
april året därpå. Agelmo hänvisade i motionen till olyckan i Tjernobyl
och att även Sverige hade drabbats av radioaktivt nedfall. ”Tydligare
än någonsin framgår det att folkomröstningens beslut [1980] måste
följas.” Barsebäcksverket ansåg hon vara det sämst placerade i landet
med Köpenhamn och Malmö placerade i dess omedelbara närhet. En
olycka där skulle bli ödesdiger. Inte bara i Helsingborg utan också i
grannländerna.
Kommunstyrelsen var knappast enig om en framställning till regeringen enligt motionärens förslag. Ställningarna i rikspolitiken från
debatten inför folkomröstningen 1980 framträdde ganska klart. Kommunstyrelsens rekommendation till fullmäktige blev ”att uppdra åt
kommunstyrelsen att göra en framställning till regeringen om avveckling av kärnkraftverket i Barsebäck”. Märk att ordet omedelbar enligt
Agelmos motion strukits. Bakom kommunstyrelsens beslut stod sex
socialdemokrater och två folkpartister, linje 2 i folkomröstningen.
De fyra moderaterna i kommunstyrelsen (linje 1) reserverade sig och
menade att Agelmos ”väckta motion om skrivelse till regeringen om
omedelbar stängning av kärnkraftverket i Barsebäck icke skall föranleda någon åtgärd”. Som skäl angavs den socialdemokratiske energiminsterns uttalande att säkerheten skulle avgöra i vilken ordning
kärnkraftverken skulle avvecklas. Enligt reservanterna var Barsebäck
”det säkraste i landet, så vitt är känt”. Vidare stod bland annat ”stora
ekonomiska värden på spel”, kolkraftverk som ersättning var nedsmutsande och elkostnaderna skulle skjuta i höjden.
Rune Svensson (c) (linje 3) ville bifalla motionen men framhålla
Barsebäcks olämpliga placering och att det därför borde ”avvecklas
först av landets kärnkraftverk” samt ”att det är önskvärt att denna
avveckling kommer till stånd snarast”, en något mildare skrivning en
motionärens förslag.
I fullmäktige yrkade Harriet Björk (fp) med instämmande av Uno
Aldegren (s) och Inger Svensson (vpk) om bifall till kommunstyrelsens
förslag. Rolf Tufvesson (m) yrkade bifall till moderaternas reservation
i kommunstyrelsen, dvs. att inte göra någon framställning till regeringen. Rune Svensson (c) yrkade bifall till sin tidigare reservation i
kommunstyrelsen.
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Voteringar följde. Harriet Björks med fleras yrkande fick majoritet. Frågan ställdes vilket yrkande, Tufvessons eller Svenssons, som
skulle ställas mot Björks. Voteringen visade att Tufvessons vann med
18 röster (moderata) mot sex (centern och miljöpartiet). 41 ledamöter
avstod från att rösta (socialdemokraterna, folkpartiet och vpk). Vid
huvudvoteringen vann Björks yrkande med 44 röster (samtliga social
demokrater, folkparister, vpk:are miljöpartister och en centerpartist,
Ragnar Andersson) mot 18 (samtliga moderater). Tre centerpartister
avstod från att rösta.
Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att uppdra till styrelsen
att skriva till regeringen enligt kommunstyrelsens förslag. Samtliga
moderater reserverade sig för Tufvessons yrkande medan de fyra centerpartisterna reserverade sig för bifall till Rune Svensson yrkande.45

Ordningsfråga
Elisabeth Kruse (fp), Rickard Persson (mp), Matz Svensson (s), Rolf
Tufvesson (m) och Thomas Finnborg (m) motionerade i mars 1987
om att fullmäktigeledamöterna skulle få applådera under sammanträdena för ”att skapa en öppen, förnöjsam och positiv stämning”.
Motionärernas partitillhörighet talade för att fullmäktige skulle anta
förslaget. Men meningarna var tydligen delade inom partierna och
frågans behandling drog ut på tiden. Dels drog socialdemokraten
Svensson tillbaka sitt namn från motionen, dels menade kommunstyrelsen att ”något särskilt beslut av kommunfullmäktige” inte var
”påkallat” eftersom ordföranden själv hade att bedöma om det som
hände under sammanträdet kunde ”anses störande för ordningen eller
ej”. Och så blev det. Fullmäktige beslutade i juni 1988 enligt styrelsens
rekommendation.46 I riksdagen är det numera tillåtet att visa sitt gillande genom att applådera.

Organisationsfråga
Inger Harmark (tidigare Svensson) (vpk) motionerade i augusti 1986
om att inrätta politiska sekreterare på 50 procent för varje parti som
var representerat i fullmäktige. Efter partiöverläggningar behandlades
motionen i fullmäktige i december 1987. Kommunstyrelsen sade sig
förstå att de mindre partierna som inte var representerade i styrelsen hade ”behov av förbättrade möjligheter att följa den kommunala
verksamheten, inte minst budgetarbetet”, men avslog de föreslagna
befattningarna som politiska sekreterare av kostnadsskäl. I stället
föreslog styrelsen ett årligt gruppledararvode till varje politiskt parti i
fullmäktige. Gruppledaren var således ledamot av fullmäktige.
Folkpartiets två ledamöter i styrelsen reserverade sig mot förslaget.
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De ansåg att ”nya typer av arvoden” inte skulle bestämmas under mandatperioden. Vidare borde inte kommunalråd för oppositionen tillsättas under nästa mandatperiod, alltså efter valet 1988. I stället borde
pengarna då läggas på gruppledararvoden till partierna i fullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag med 53
röster mot tolv. Mot beslutet reserverade sig samtliga tio folkpartister
och de två miljöpartisterna.47

Socialdemokratisk övervikt trots avsaknad
av egen majoritet 1989–1991
Det politiska läget efter valet påminde om förhållandet under den
föregående mandatperioden, men nu omkastat. Socialdemokraterna
och vpk hade inte ökat sitt mandatantal utan hade fortfarande 31
mandat (29+2), medan moderaterna och folkpartiet förlorade två var
och centern behöll sina fyra. De borgerliga förfogade sammanlagt över
28 mandat (16+8+4). Valets vinnare blev miljöpartiet som fick fyra nya
mandat och stannade på sex. Partiet fick en vågmästarställning i kommunstyrelsen genom att det blev representerat där med en ledamot.
Ställningen i styrelsen var sex borgerliga mot sex socialdemokrater.
Birger Håkansson (s) blev på nytt ordförande och Jerker Swanstein
(m) vice ordförande. Socialdemokratiska kommunalråd, förutom
Håkansson, blev Uno Aldegren och Britta Rundström. Kommunalråd
för opposition blev Jan Backman (m) och Arne Larsson (fp).
Ordförande i kommunfullmäktige blev Inger Andersson (s). Förste
vice ordförande blev Sven-Olle Hansson (s) och andre Harriet Björk
(fp).

Miljöfrågorna på agendan
Miljöpartiet, stärkt av sin framgång i kommunvalet men också genom
att partiet kommit in i riksdagen, var aktivt då det särskilt gällde partiets hjärtefrågor, samhällets miljöproblem. Rune Persson (mp) interpellerade i fullmäktige om kommunstyrelsens planer på en fördjupning
av Helsingborgarnas engagemang i miljöfrågor. Han hade deltagit
i en överläggning om en miljöplattform för kommunen som den
socialdemokratiska arbetarkommunen bjudit in till. Syftet var gott,
menade Persson, men tillade ”att mycket mer i denna riktning bör
göras”. Företrädare för de tre borgerliga partierna var också inbjudna,
men tackat nej. Rune Persson citerade ur ett brev som undertecknats
av Arne Larsson (fp), Jan Backman (m) och Lars-Göran Persson (c).
Dessa skrev att ”vi tyvärr inte kan ta inbjudan som ett uttryck för
äkta miljöengagemang utan mer som ett försök att göra populistiska
vinster på människors oro för vår miljö” och ”vad som behövs är inte
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kommittéer, fler utredningar eller fler sammanträden utan konkreta
åtgärder”.
Det är tydligt att de borgerliga partierna kände en viss motvilja mot
miljöpartiet. Rune Persson använde emellertid det ovan citerade för
att bland annat säga, att ”om något politiskt parti ej har ’äkta miljöengagemang’ utan försöker ’göra politiska vinster’” så kommer detta
att avslöjas som en pokerbluff. ”Och kan de politiska församlingarna
verkligen sätta högsta fart och gemensamt besluta om ’konkreta åtgärder’ skulle mycket av krafterna som idag läggs på politiska spel kunna
används till nödvändiga och livsviktiga åtgärder för miljön och för oss
människor.” Persson ville därför fråga kommunstyrelsens ordförande
om det fanns någon avsikt att ”bredda och fördjupa” Helsingborgarnas engagemang i miljöfrågor och vilka förslag styrelsen tänkte lägga
under 1989.
Kommunstyrelsens ordförande, Birger Håkansson (s), överlät svaret
till Uno Aldegren (s), som sade att kommunfullmäktige beviljat 1,1
miljoner kronor ”för innevarande år för att bredda och fördjupa Helsingborgs engagemang i miljöfrågor”. Vidare hade socialdemokraterna
från trafiksynpunkt flyttat fram ombyggnaden av bland annat Södergatan, Gustav Adolfs torg, Stortorget och genomfartstrafiken förbi
konsul Olssons plats. Dessutom försäkrades att kommunstyrelsen
”kommer att lägga förslag inom miljöområdet som styrs av ett äkta
miljöengagemang”. Efter anföranden i fullmäktige av Aldegren och
Rune Persson förklarades debatten avslutad.48 Socialdemokraterna
hade genom olika skrivningar tillmötesgått miljöpartiet.
Miljöpartiets aktivism återkom i slutet av 1989, då Rickard Persson
motionerade om att etablera ett miljösamarbete med Polen, eftersom
läget där var ”ytterst allvarligt” och att avståndet till detta land inte var
långt. Liksom polackerna ”håller vi i Sverige på att förstöra miljön”,
men internationellt ”ligger vi dock långt framme på både vatten- och
luftvårdsidan”, hävdade Persson. Därför kunde vi dela med oss av
våra erfarenheter. Ett sätt att göra detta var att utse någon polsk stad
till vänort.
En politiskt sammansatt vänortskommitté med sju ledamöter hade
bildats 1987 efter en ursprunglig motion av två folkpartister. Vänorts
kommittén tyckte beträffande Perssons motion att ”vänortsutbyte
måste ha en bredare bas än enbart ett samarbete på miljöområdet”.
Från föreningslivets syn på val av vänort hade kommittén fått reda
på att en del ansåg Polen som ett lämpligt land att söka en vänort
i. Krakow hade särskilt nämnts. Kommittén hade därför skrivit till
borgmästaren i den polska staden för att höra om det fanns något
intresse för ett vänortsutbyte med Helsingborg. Borgmästaren svarade
i maj 1989 att han fann förslaget intressant, men att ”den politiska
situationen i Polen omöjliggjorde ett omedelbart ställningstagande”.
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Han torde ha menat diktaturens pågående rämnande. Borgmästaren
skulle återkomma under hösten, men kommittén hade ännu inte, dvs.
sent på hösten, hört något.
Kommunstyrelsen ansåg liksom kommittén att det var angeläget att
i traditionell form etablera ett samarbete med någon stad i Polen och
att man senare fick återkomma till frågan. Styrelsen rekommenderade
fullmäktige att med detta anse att Perssons motion var besvarad, vilket
fullmäktige beslutade i december 1989.49
En annan miljöfråga, den här gången på hemmaplan, var miljö
partisterna Bengt Nilssons och Lennart Sjöbergs motion i september
1989 att tillsätta en arbetsgrupp för ”alternativ produktion” vid Kemira,
Rexolin och andra miljöförstörande industrier. Kommunstyrelsen sade
att den uppdragit åt ANS-kommittén (Kommittén för frågor rörande
arbete–näringsliv–sysselsättning) att inleda ett fördjupat samarbete
med länsstyrelsen och Kemira vad gällde ett forsknings- och utbildningscentrum i Helsingborg. Rexolin och andra företag fick också
engageras i arbetet. Styrelsen menade att motionärernas krav därigenom tillgogosetts och föreslog därför fullmäktige att besluta om detta.
Den borgerliga minoriteten i kommunstyrelsen styrelsen ville där
emot att styrelsen inte skulle besvara motionen eftersom den enligt
dess syn inte föll ”inom den kommunala kompetensen”. Rickard Persson (mp) ville att hans partibröders motion skulle bifallas.
Fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag. Samtliga borgerliga
ledamöter utom Rolf Tufvesson och Berit di Girolamo (båda moderater) vägrade att rösta med samma motivering som tidigare i styrelsen.
Miljöpartisterna reserverade sig till förmån för Nilssons och Sjöbergs
motion.50

27. Kemiras anläggningar
söder om staden anses vara
den typ av industri som ur
miljöaspekter måste hållas
under uppsikt.
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Kemira diskuterades på nytt i april 1991 med anledning av två
motioner väckta 1989 från dels miljöpartisterna Bengt Nilsson och
Lennart Sjöberg om att minska företagets miljöpåverkan, dels från
vpk:arna Leif Andersson och Tomas Kareld om företagets fortsatta
verksamhet i kommunen. Miljö- och hälsovårdsnämnden sade att
industrins påverkan på omgivningen kommer att undersökas i en
kommande områdsplan för Planteringen, vilket i huvudsak även
var byggnadsnämndens åsikt. Kommunstyrelsen ansåg att de båda
motionerna därför endast skulle utmynna i ett uppdrag till miljö- och
hälsovårdsnämnden att ”hos länsstyrelsen begära en omprövning av
kontrollprogrammet för Kemira Kemi AB”. De fyra moderaterna i
styrelsen reserverade sig mot detta.
I fullmäktige yrkade Leif Andersson att hans och Karelds motion
skulle bifallas och Rune Celvinsson (mp) i första hand bifall till
motionerna, i andra hand till kommunstyrelsens förslag. Fullmäktige
beslutade enligt styrelsens förslag. Samtliga 16 moderater reserverade
sig mot beslutet, medan de sex miljöpartisterna och de två vänsterpartisterna (partiet slopade ordet ”kommunisterna” i partinamnet 1990)
reserverade till förmån för Leif Andersson yrkande. För miljöpartiet
innebar detta en viss skärpning mot Celvinssons tidigare yrkande.51

Kommundelsnämnder (KDN), en demokratifråga?
I december 1983 tillsattes en projektledningsgrupp för att utreda om
Helsingborg skulle inrätta kommundelsnämnder. Frågan hade till stor
del vilat på grund av partiernas olika ställningstagande, men från årsskiftet 1988/89 återupptogs den på nytt och kommunstyrelsen begärde
i april 1989 pengar till utredningar och resor, vilket fullmäktige beviljade.52
Projektledningsgruppen sände i september 1989 en omfattande
utredning till kommunfullmäktige. Gruppen hade tidigare sänt utredningen på remiss till de politiska partierna, nämnder och styrelser i
kommunen och till facken. Beträffande partierna var socialdemokraterna och vpk positiva till kommundelsnämnder (KDN), moderaterna
emot, centern och miljöpartet positiva med reservationer. Folkpartiet
menade att ett försök först borde göras, förslagsvis i Rydebäck.
Ett principförslag förelåg 1989 som presenterades för fullmäktige.
Däri hävdades att kommundelsnämnderna var en väg att fördjupa den
kommunala demokratin och föra besluten nära invånarna samtidigt
som dessa närmare skulle lära känna sina lokala politiker. Effektiviteten skulle dessutom förbättras i den kommunala verksamheten. De
frågor som ansågs lämpliga att föras till KDN var så kallade mjuka
frågor med bred kontaktyta mot allmänheten. Dessa frågor rymdes
i 1989 års fritidsnämnd, kulturnämnd, skolstyrelse, socialnämnd och
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i fem sociala distriktsnämnder. Dessa nämnder skulle alltså avskaffas
och ersättas med KDN.
Projektledningsgruppen ansåg dock att verksamheten i vissa nämnder var så stor att det var olämpligt att föra den till en viss KDN, som
tidigare hade gjorts i distrikten, till exempel familjerätt som förts till
distrikt A. Därför, ansåg gruppen, borde en ny central nämnd med
arbetsnamnet humanistisk nämnd inrättas för att vara huvudman för
verksamheter inom hela kommunens arbetsområde. Detta kunde
bland annat gälla gymnasieskolan, Komvux och museet.
Antalet kommundelar specificerades till elva, antalet ledamöter i
dessa, liksom i humanistiska nämnden, till elva ledamöter med sju
suppleanter. KDN föreslogs träda i kraft den 1 januari 1991, men börja
planeringsverksamheten ett år före, dvs. allt under mandatperioden.
De ”mjuka” nämnder som fått projektledningsgruppens utredning
på remiss var alla positiva till KDN. Moderaterna i nämnderna var
dock för avslag medan folkpartiet vidhöll kravet på försöksverksamhet.
Kommunstyrelsen tillstyrkte projektledningsgruppens förslag i allt
väsentligt som ”väl avvägt och ägnat att främja såväl demokratin som
effektiviteten”. Däremot ansåg styrelsen att antalet ledamöter i nämnderna borde var 13 i stället för elva. Styrelsen beslutade att rekommendera fullmäktige att fatta beslut enligt sitt förslag med åtta röster mot
fem. De fyra moderaterna och folkpartiets representant röstade emot.
Miljöpartiets representant reserverade sig för att antalet kommundelar
skulle sättas till mellan elva och 15 och att även de tekniska förvaltningarna skulle ingå i kommundelsorganisationen.
Motståndarna till KDN, moderaterna, anförde två huvudskäl för
detta. Dels ansåg de att det kommunala regelverket inte medgav ”en
sådan genomgripande förändring att de eftersträvade effektivitets
vinsterna skulle uppnås”, dels att lagstiftningen inte tillät direktval
till KDN varför den ”önskvärda utvecklingen av demokratin” inte
var för handen.
Då frågan om KDN kom till fullmäktige för principbeslut i september 1989 yrkade Rolf Tufvesson (m) på att en folkomröstning
skulle genomföras. Arne Larsson (fp) yrkade i första hand också på
bordläggning, i andra hand på återremittering till kommunstyrelsen
för att den skulle komma med ett förslag om försöksverksamhet och
i tredje hand avslag. Bifall till kommunstyrelsens förslag yrkades av
Lars-Göran Persson (c) och Ulf Nordström (s). Tomas Kareld (vpk)
yrkade bifall, men ville att den styrgrupp som skulle ersätta projektledningsgruppen skulle vara sammansatt som denna (i vilken vpk
hade en ledamot). Det ansåg även Rickard Persson (mp) i sitt yrkande, men också att antalet kommundelar skulle vara mellan 11–15,
men bestämmas efter ytterligare utredning och att de tekniska förvaltningarna skulle ingå i KDN.
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Kommunfullmäktige – en lekstuga
för pratglada?
Orden i rubriken är hämtade ur en motion i kommunfullmäktige
från december 1989 ställd av folkpartisten Harriet Björk. Det ska
direkt sägas att hon inte tycker så själv, men att ”allt fler betraktar
vår församling” på det viset. Hon menade att det var en fara för
demokratin ”om en interpellation eller enkel fråga inte används som
instrument för att skapa debatt kring ett aktuellt ämne, utan i stället
av lyssnarna upplevs som irriterande inslag vid sammanträden som
redan pågått pinsamt länge”.
Hon menade vidare att månadens möte bör klaras under ett
kvällspass. Nattmanglingar bör undvikas. Fullmäktigemöten på
dagtid avisade hon också. Det skulle inte öka Helsingborgarnas lust
att åta sig politiska uppdrag och bli fritidspolitiker. Därför ville hon
att kommunstyrelsen skulle utse en parlamentarisk grupp som fick
i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för ett bättre debattklimat
i fullmäktige.
Kommunstyrelsen sade att fullmäktigeledamots rätt att yttra sig
regleras av § 12 i Arbetsordningen, men menade att frågan från
demokratisk synpunkt var ”ytterst vital”. Debatt- och samman
trädesformerna borde emellertid föras fram genom de politiska
partierna. Därför hade styrelsen hört sig för hos fullmäktiges presidium och fått veta att det hade för avsikt att kalla gruppledarna för
partierna i fullmäktige för att överlägga om denna fråga.
I presidiet satt tre ledamöter av vilka en just var motionären Björk
som andre vice ordförande, vilket kan verka något som en rundgång.
Hur som helst, motionären yrkade bifall till styrelsens förslag, som
blev fullmäktiges beslut.101
Kommunstyrelsen återkom i april 1990 efter att hört med partierna, och även tittat på andra kommuner, med ett förslag om att
begränsa replikrätten och repliktiden, vilket beslutades av fullmäktige genom ändring i arbetsordningen.102

Det fanns alltså en majoritet för KDN, men läget var i vissa detaljer
oklart på grund av miljöpartiets och vpk:s yrkanden. Kommunfullmäktiges ordförande föreslog därför bordläggning, som accepterades
utan votering. Ärendet uppskötts till sammanträdet i oktober.
Vid detta sammanträde avgjordes frågan. Bifall till KDN yrkades nu av Lars-Göran Persson (c), Tomas Kareld (vpk) samt Birger
Håkansson, Uno Aldegren, Lage Lundström och Mohamed Benrabah
samtliga socialdemokreter. Därmed fanns det en majoritet för KDN.
Yrkanden mot KDN i övrigt avslogs.53
Efter principbeslutet skedde mindre förändringar mellan kommundelsgränserna, utsågs kommundelschefer och skrevs reglemente för
kommundelsnämnderna. Ett par frågor av en annan betydelse beträf73

fande kommundelsnämnderna var dock uppe i fullmäktige under
1990.
Rune Persson (mp) interpellerade kommunstyrelsens ordförande i
februari detta år om en oro hos befolkningen, särskilt bland pensio
närerna, om de nya KDN. En dialog med allmänheten ansåg han
vara nödvändig. Han efterlyste också informationsträffar. Dessutom
undrade han vad kostnaden för KDN kommer att bli. Styrelsens ordförande, Birger Håkansson (s) sade att styrgruppen först satsat på att
utbilda 6  000 kommunanställda. Därefter kommer information till
invånarna i respektive kommundel att ges närmare ikraftträdandet
den 1 januari 1991. KDN:s verksamhet kommer att utvärderas efterhand både vad gällde de politiska och ekonomiska målsättningarna,
försäkrade Håkansson. Debatten avslutades därefter.54
En gammal motion från 1985 av Rune Svensson (c) som vilat i
väntan på att beslutet om KDN blev aktuell i juni 1990. Frågan gällde
direktval av ledamöterna i KDN. Regeringen, som utsett Helsingborg
till en frikommun55 på försök, borde tillskrivas för att inom försöket
få direktvalda ledamöter till de framtida kommundelsnämnderna.
Kommunstyrelsens majoritet (de borgerliga partierna och miljöpartiet) ansåg att fullmäktige skulle, inom ramen för ett vidgat frikommunsförsök, skriva till regeringen enligt Svenssons motion. De
sex socialdemokraterna i styrelsen reserverade sig och menade att
motionen inte skulle föranleda någon åtgärd. Främsta anledningarna
till detta var att direktval kunde leda till kompetenstvister, att arrange
manget bara förekom på några ställen i Europa och att regeringen
inom ramen för frikommunförsöket inte hade någon rätt att medge
direktval.
Kommunfullmäktig, med stöd av de borgerliga partierna, miljö
partiet och vpk, beslutade enligt styrelsens förslag. Mot detta och
för den socialdemokratiska reservationen i styrelsen reserverade sig
samtliga 29 socialdemokratiska ledamöter.56

Borgarna vid makten 1991–1994
Valet 1991 medförde en borgerlig regering med Carl Bildt som statsminister. Även i Helsingborg blev det maktskifte. De gamla borgerliga
partierna fick lika många mandat som vid valet 1998, dvs. 28, men
med den skillnaden att moderaterna gått framåt med två och centern tappat två. Nytt parti i fullmäktige blev kd(s) med fyra mandat.
Dessutom fick fullmäktige tre nya småpartier med två mandat var,
Sveriges pensionärers intresseparti (spi), framstegspartiet (fsp) och ny
demokrati (nyd). Valets förlorare blev socialdemokraterna som tappade sex mandat och miljöpartiet som tappade fyra. Vänsterpartiet
behöll sina två mandat. Mot sex partier under föregående mandat74

period hade fullmäktige nu tio. Kommunfullmäktigeordförande blev
Folke Straube (fp), förste vice ordförande blev Alice Molt (c) och andre
Inger Andersson (s).
Kommunstyrelsen omfattade tre moderater, två folkpartister, en
centerpartist, en kristdemokrat, en nydemokrat och fem socialdemokrater. Ordförande blev Jerker Swanstein (m) och vice ordförande Ulf
Nordström (s).
Kommunalråd blev Olle Wredström (m), Arne Larsson (fp), Britta
Rundström (s) och Matz Svensson (s). Oppositionssekreterare blev
Mikael Skoog (s). Förändringar mot tidigare perioder gjordes. Efter
partiöverläggningar träffades en överenskommelse om ändringar i
kommunstyrelsens reglemente som i korthet innebar följande enligt
styrelsens förslag. De samlade arvodena beräknades till fem kommunalråd, 3/5-delar till majoriteten och 2/5-delar till oppositionen.
Majoriteten och oppositionen fick själva avgöra om deras tilldelning
skulle användas för att utse kommunalråd på heltid eller deltid eller
till annan befattningshavare. Kommunstyrelsens ordförande behövde
fortsättningsvis inte lägre vara kommunalråd. I ett sådant fall skulle
han/hon få ett särskilt arvode. Denna möjlighet valdes efter valet 1991.
Oppositionens kommunalråd valde att ha sina tjänster på 75 procent,
vilket gjorde det möjligt att anställa en så kallad oppositionssekreterare
på 50 procent.
Kommunfullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag, men enigheten var inte total. Rolf Tufvesson (kd(s)), Berit di Girolamo (fsp)
och Hans Nelsson (fp) ansåg att det räckte med tre kommunalråd
på heltid, två till majoriteten och ett till oppositionen. Tufvesson
och di Girolamo hade under den tidigare mandatperioden tillhört
moderaterna, men nu övergått till de två nya partierna i fullmäktige.
Omröstningen slutade med att kommunstyrelsens förslag vann med
47 röster mot 16 och två nedlagda. Mot röstade fem moderater, en
folkpartist och samtliga från kd(s), spi, fsp och nyd (5+1+4+2+2+2).
De nedlagda rösterna kom från miljöpartiets två ledamöter som hade
yrkat på att ett kommunalrådsarvode skulle motsvara det arvode som
en riksdagsman fick, frånräknat omkostnadsersättning, medan övriga
ansåg att arvodet skulle vara som en riksdagsmans men inkludera
omkostnadsersättningen. Miljöpartisternas yrkande avslogs vilket de
reserverade sig mot.57
Frågan om antalet kommunalråd återkom i Gösta Norrsells (fsp)
motion från december 1992, vilken behandlades av fullmäktige i juni
året därpå. Norrsell tyckte att på grund av det ekonomiska läget i Helsingborg ”så måste krafttag vidtas för att skapa balans i kommunens
ekonomi.” Han föreslog därför ”en minskning av antalet kommunalråd till 1 för majoriteten och 0,5 för oppositionen”. Besparingen skulle
bli 1,5 miljoner per år. Kommunstyrelsen sade att det inte fanns några
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Oro bland Helsingborgs väljare och politiker –
Partibytare och nya partier vid 1990-talets mitt
Varifrån kom politikerna i de fyra nya partier som tog plats i kommunfullmäktige efter valet 1991 och vart tog de vägen efter valet
1994, då tre av partierna – kds, nydemokraterna och framstegspartiet
– åkte ut i kylan, dvs. föll ur fullmäktige?
Kds hette vid bildandet 1964 Kristen Demokratisk Samling
men ändrade namn till Kristdemokratiska samhällspartiet 1987,
en otymplig beteckning som 1995 ändrades till Kristdemokraterna
(kd). Partiet kom in i riksdagen efter valet 1991 och har stannat där
trots att man ibland varit nära 4-procentgränsen. I kommunen kom
partiet in 1991 men åkte ut i valet 1994. Från och med valet 1998 har
det varit representerat i fullmäktige.
Spi, Sveriges pensionärers intresseparti, kom in i fullmäktige 1991.
Största mandattalet fick man vid valet 1998. Valet därpå, 2002, kom
partiet inte in fullmäktige, men återvände efter valet 2006 för att
åter tvingas lämna fullmäktige efter valet 2010. Partiet har mest stött
den borgerliga sidan.
Nyd, Ny Demokrati, kom in med buller och bång i riksdagen
1991. Det var i mycket en skapelse av greven Ian Wachtmeister med
skivbolagsdirektören Bert Karlsson som trogen vapendragare. Partiet har betecknats som populistiskt. Dess saga blev all efter valet
1994 då det åkte ur riksdagen. I Helsingborg tog de också plats i
fullmäktige, men drabbades av samma motgång som moderpartiet
efter valet 1994. Dess representanter i fullmäktige hade blivit politiska vildar före valet 1994.
Fsp, Framstegspartiet, kom in i fullmäktige efter valet 1991 och
åkte ur efter valet 1994. Det var ett något obskyrt parti med avläggare till vad som har betecknats som främlingsfientliga och nationella grupper.
Låt oss se på vilka personer som ingick i dessa partier under mandatperioden 1991–1994:
Kds
Nordin, Astrid (klinikföreståndare) f. 1929, inget uppdrag i kommunen före mandatperioden, men återkommer efter valet 1998 som
ledamot i medaljdelegationen och ersättare i förtroendenämnden.
Rydberg, Jonas (civilekonom) f. 1958, efter valet 1988 moderat ledamot i skolstyrelsen, partibytare som inte återkom i efter valet 1998.
Thunberg, Lars (folkhögskollärare) f. 1960, inget uppdrag i kommunen före mandatperioden, återkom efter valet 1998 som bl.a.
ledamot (ordförande) i miljönämnden, senare som ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt blev kommunalråd
2010.
Tufvesson, Rolf (direktör) f. 1961, moderat ledamot av kommunfullmäktige efter valen 1985 och 1988, partibytare, återkom efter valet
1998 som ordförande i kulturnämnden. Regionråd 2006–2010.
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Spi
Mohall, Carl-Erik (herr) f. 1924, inget uppdrag i kommunen före
mandatperioden, efter valen 1994 och 1998 fortsatt ledamot av kommunfullmäktige.
Utvall, John (ingenjör) f. 1922, inget uppdrag i kommunen före
mandatperioden, ersättare i valnämnden och nämndeman efter
valet 1994.
Nyd
Norberg, Sven-J (tjänsteman) f. 1945, efter valet 1985 moderat suppleant i trafikverksnämnden och ledamot i lokala taxeringsnämnden
Helsingborg 17, partibytare och politisk vilde efter valet 1991, därefter inga politiska uppdrag.
Wass, Margareta (jur.  kand.) f. 1955, inga politiska uppdrag före
mandatperioden, politisk vilde, inga politiska uppdrag efter mandatperioden.
Fsp
Norrsell, Gösta, (lärare) f. 1940, inget uppdrag före mandatperioden
och inget efter.
Di Girolamo, M-L Berit, (lektor) f. 1930, moderat ledamot i kommunfullmäktige efter valen 1979, 1982, 1985 och 1988, partibytare,
inga politiska uppdrag efter mandatperioden, i alla fall inte i Helsingborgs kommun. Hon fortsatte dock med politiken och gled så
småningom ut åt det nationalistiska hållet. I valet 2002 kandiderade
hon för Nationaldemokraterna till riksdagen och till regionparlamentet i Skåne, men utan framgång.
Mohamed Benrabah (mentalskötare) f. 1943 valdes in för social
demokraterna i kommunfullmäktige 1988 och 1991, men blev politisk vilde under mandatperioden med sympatier för Helsingborgspartiet, som dock inte kom in i fullmäktige vid valet 1994. Efter
en liten tur till ett annat nytt parti utan framgång – Demokratiska
välfärdspartiet – gick han till folkpartiet för vilket han valdes in
i fullmäktige som ersättare 1998 och ledamot 2002. Det skar sig
dock mellan honom och folkpartiet. Han petades och återvaldes
inte 2006.
Bland de elva redovisade fullmäktigeledamöterna var fem partibytare, fyra kom från moderaterna och en från socialdemokraterna.

skäl att nu göra ändringar i den överenskommelse som fanns mellan
”de större partierna” i fullmäktige, en överenskommelse som hade stöd
i kommunstyrelsens reglemente. Frågan om antalet kommunalråd
fick, enligt styrelsen, tas upp i överläggningarna mellan partierna inför
nästa mandatperiod. Styrelsen föreslog därför fullmäktige att besluta
att Norrsells motion inte skulle föranleda någon åtgärd.
Då frågan kom upp i fullmäktige i juni 1993 beslutade fullmäktige
enligt styrelsens förslag. Men före beslutet hade Gösta Norrsell ett
andrahandsyrkande, nämligen att kommunstyrelsen skulle redovisa
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en arbetsbeskrivning för kommunalråden. Katja Rajala (v) yrkade
med instämmande av Tommie Åkesson (s) och Henry Sand (fsp!) att
kommunstyrelsens förslag skulle bifallas, dvs. att Norrsells motion
skulle avslås, vilket även Jonas Rydberg (kd(s)) yrkade. Som nämnts
beslutade fullmäktige att bifalla styrelsens förslag och samtidigt avslå
Norrsells andrahandsyrkande.58 Intressant är här att framstegspartiets
två ledamöter i fullmäktige var oense i frågan.
Det skulle visa sig att mandatperioden kom att bjuda på en del
uppgörelser med beslut som fattats av kommunfullmäktige under den
föregående mandatperioden då socialdemokraterna haft ledningen.

Kommundelsreformen
Arne Larsson (fp) motionerade i oktober 1991 om att kommundels
reformen skulle utvärderas, men ärendet bordlades i väntan på att den
nyvalda kommunfullmäktige skulle börja arbeta i början av november.
Då det åter kom upp på fullmäktiges dagordning i december 1991
föreslog kommunstyrelsen att fullmäktige skulle besluta att kommundelsnämnderna skulle ersättas av sex serviceområden (Ödåkra,
Tågaborg, Filborna, Centrum, Ramlösa och Råå) vardera underställd
en servicenämnd. Som bärande skäl angavs att kommunen från den
1 januari 1992 skulle överta ansvaret för primärvården. Vidare skulle
bland annat all verksamhet av servicekaraktär ”marknadsorienteras”.
Kommunstyrelsens sju borgerliga ledamöter och nydemokraten stod
bakom styrelsens förslag medan de fem socialdemokraterna reserverade sig.
Socialdemokraterna ansåg att det var ”djupt olyckligt” att kommundelsreformen avskaffades. Den hade knappt verkat ett år och någon
utvärdering, värd namnet, hade inte gjorts. Partiet menade att för
dem var det viktigaste målet med den kommunala verksamheten att
”ställa människan i centrum”, men det var tydligt, ansåg partiet, att
den borgerliga majoriteten hade ”andra målsättningar”.
Kommunfullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag med 38
röster för och 26 mot. En ledamot var frånvarande. Samtliga socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister reserverade sig. Reservanterna förespråkade en folkomröstning i frågan före beslutet, men
förslaget röstades ner.59

Demokratifråga?
Birgitta Rasmusson (mp) motionerade i februari 1993 om att skapa ett
”Talarnas torg” i Helsingborg. Som skäl angav hon att detta skulle vara
ett komplement till yttrandefriheten, göra staden ”till ett levande centrum med kontinental prägel”. Platsen med talarstol skulle vara Kulla78

gatans mynning i Stortorget. Ett annat syfte med ”Talarnas torg” var
att spara pengar för de små grupper som inte hade råd med annonser
och tryck. Rasmusson yrkade att kommunfullmäktige skulle uppdra
åt kulturstyrelsen att utföra uppdraget.
Kulturstyrelsen avstyrkte emellertid motionen med motiveringen
att Alice Molt (c) för tio år sedan [1982] haft en liknande motion
som då bifölls av kommunfullmäktige. En plattform ställdes upp i
Stadsparken, men arrangemanget ”fick inte den funktion som avsetts”.
Gatunämnden menade att försöket inte var lyckat. ”Talarstolen [i
Stadsparken] användes till mycket annat än vad den var avsedd för.
Efter några år kördes spillrorna till tippen.” Nämnden var emellertid
inte avvisande till motionen och menade att förslaget borde beaktas
i samband med en eventuell ombyggnad av Konsul Olssons plats.
Kommunstyrelsen gick på gatunämndens förslag och rekommenderade fullmäktige att fatta beslut i enlighet med nämndens förslag,
vilket fullmäktige gjorde i november 1993.60
Något ”Talarnas torg” byggdes aldrig. Kanske passar en sådan
offentlig inrättning inte det svenska folkkynnet.

Två hugskott
Kommunfullmäktiges ordförande Folke Straube (fp) motionerade
i juli 1993 om att på kommunens flaggstänger, jämsides med den
svenska, skulle hissas även Skånelands flagga och den med stadsvapnet.
Frågan behandlades av fullmäktige i mars året därpå. Kulturstyrelsen
yrkade på avslag med motiveringen att den skåneländska flaggan var
en regional kulturflagga som inte hade ”den förankring som krävs
för att den skall användas jämsides med den svenska flaggan och den
28. Skånska flaggan eller
inte. På detta foto från
början av 2000-talet finns
svenska flaggan, skånelands (skånska) flagga (den
med gult kors) och stadens
flagga hissade på flaggspelet
ute på piren framför Norra
hamnen.

med stadsvapnet på stadens flaggstänger”. Kommunstyrelsen gick på
samma linje och förordade avslag, vilket fullmäktige beslutade. Mot
beslutet reserverade sig folkpartiet och framstegspartiet.61
Frågan återkom i fullmäktige i augusti 2003 genom Maria Winberg
Nordströms (fp) motion från mars samma år om att den skånska flaggan skulle hissas tillsammans med den svenska och kommunens egen
på stadens flaggstänger. Kommunstyrelsen menade att den skånska
flaggan redan var representerad på ett antal av stadens flaggstänger och
att motionen i och med detta skulle anses besvarad, vilket Winberg
Nordström reserverade sig mot. Fullmäktige beslutade enligt styrelsens
förslag. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.62
Percy Nessling (fp) motionerade i december 1992 om inrättandet
på deltid av en ”kommunal JO” på försök under ett år. En kommunal JO skulle hjälpa enskilda att hävda sin rätt, särskilt inom vården,
menade Nessling. Kommunstyrelsen menade att den kommunala
verksamheten redan stod ”under tillsyn och kontroll på en rad olika
sätt” och föreslog fullmäktige att avslå motionen, vilket också skedde i
mars 1994 med rösterna 49 mot 15 och en frånvarande. De 15 som ville
bifalla motionen var samtliga folkpartiser, spi:are och miljöpartister, en
vänsterpartist (Tasso Stafilidis), en socialdemokrat (Rolf Andersson)
samt den förre nydemokraten nu ”politiska vilden” Sven-J Norberg
(8+2+2+1+1+1). Mot fullmäktiges beslut reserverade sig samtliga folkpartister.63

Socialisterna i maktställning 1994–1998
Valet 1994 blev en seger för socialdemokraterna på både riks- och
lokalplanet. I Helsingborg var partiet nära att få egen majoritet.
Framgången gav nio nya mandat och partiet stannade på 32. Tillsammans med vänsterpartiet, som visserligen förlorade ett mandat
men höll sig kvar i fullmäktige med ett enda, uppnåddes majoritet i
fullmäktige. Moderaterna ökade med två mandat och centern behöll
sina två, medan folkpartiet förlorade tre och kristdemokraterna åkte ur
fullmäktige. Tillsammans förfogade borgarna över 27 mandat. Miljö
partiet gick fram med ett mandat till tre och spi behöll sina två, medan
nydemokraterna och framstegspartiet blev orepresenterade. Antalet
partier i fullmäktige blev sju mot tidigare tio, vilket torde ha betytt
en mer ”lätthanterlig” fullmäktigeförsamling.
Ordförande i kommunfullmäktige blev Inger Andersson Sjöstedt
(s), förste respektive andre vice ordförande blev Sven-Olle Hansson (s) och Arne Larsson (fp). Ordförande i kommunstyrelsen blev
Britta Rundström (s) och vice ordförande Björn O Anderberg (m).
I styrelsen satt sju socialdemokrater, fyra moderater, en folkpartist
och en centerpartist. Till kommunalråd för majoriteten utsågs Britta
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Rundström och Matz Svensson och för minoriteten Bertil Olsson
och Carin Wredström båda moderater. Kommunalrådsresurser blev
Anette Lindén och Helen Larsson, båda socialdemokrater och Tomas
Petersson från moderaterna.

Demokratifrågor
En ”opolitisk” demokratifråga, dvs. en fråga som i och för sig hade
med politiken att göra men som omfattades av alla partier med stor
enighet var Matz Svenssons (s) motion från oktober 1995 om förnyelse av fullmäktiges arbetsformer. Vad det gällde var att få rappare
fullmäktigesammanträden för att stimulera allmänhetens deltagande.
Svensson föreslog därför bland annat att interpellationsdebatterna
skulle inleda fullmäktiges sammanträden och inte avsluta desamma
sent på kvällen då tröttheten lägrat sig över församlingen. Vidare att
allmänheten skulle ges tillfälle till en frågestund vid något eller några
tillfällen, att två talarstolar skulle finnas för att ge replikskiftena ett
”högre tempo” och att repliker ”från bänken” skulle prövas. Dessutom
borde en frivillig överenskommelse mellan partierna ingås som begränsade repliktiden och voteringar med hjälp av en elektronisk utrustning införas samt att kommunfullmäktigesammanträden också skulle
kunna äga rum på andra platser än i Rådhuset, till exempel i skolorna.
Kommunstyrelsen tillstyrkte motionen och menade att styrelsen
skulle tillsätta en arbetsgrupp med representanter från styrelsen och
fullmäktiges presidium. I fullmäktige yrkade Katja Rajala (v) med
instämmande av Birgitta Möller (mp) bifall till styrelsens förslag med
den ändringen att arbetsgruppen förutom presidiet skulle bestå av en
representant från varje parti i fullmäktige. Yrkandet är lätt att förstå
eftersom vänsterpartiet och miljöpartiet annars skulle bli utan representanter i arbetsgruppen eftersom de inte hade någon representation
i vare sig kommunstyrelsen eller fullmäktiges presidium.
Motionären Matz Svensson yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag, men med tillägget att gruppledarna från respektive parti skulle
ingå i arbetsgruppen. Det kan ju verka vara samma sak som Katja
Rajalas yrkande, men det var det inte eftersom vänsterpartiets enda
ledamot i fullmäktige var hon själv, medan partiets gruppledare var
Tasso Stafilidis.
Fullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag, men biföll
Matz Svenssons tilläggsyrkande, medan Rajalas avslogs. Denna lösning
verkade dock inte vara föranledd av någon schism vad gäller personkemin. Någon reservation förekom inte.64
Arbetsgruppen för förnyelse av fullmäktigs arbetsformer lade i
augusti 1996 fram sin utredning. Deltagarna var inte överens i alla delfrågor konstaterade kommunstyrelsen, bland annat ville moderaterna
inte acceptera att kommunfullmäktigesammanträdena två gånger per
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år hölls på annan plats än i fullmäktigesalen i Rådhuset. Men trots
detta föreslog styrelsen fullmäktige att pröva arbetsgruppens förslag,
medan styrelsens fyra moderater reserverade sig mot förslaget att hålla
möten utanför fullmäktigesalen.
Då ärendet avgjordes i fullmäktige i september 1996 beslutades i
enlighet med kommunstyrelsens förslag i tio punkter med en liten
ändring (se ruta).
Socialdemokraterna, folkpartiet och centern yrkade bifall till styrelsens förslag, medan moderaterna och spi yrkade bifall till förslaget,
men avslag till sammanträden utanför Rådhuset (att-stats 6). Den
enda förändringen var Tasso Stafilidis’ (v) yrkande på att allmänheten
vid paus skulle bjudas på kaffe och ges möjligheten att diskutera med
ledamöterna. Samtliga moderater reserverade sig mot beslutet i attsats 6.65
Kommunfullmäktige meddelade i december 2005 att en ny elektronisk voteringsanläggning hade installerats i fullmäktiges sessionssal
under sommaren. Med anledning av detta meddelades att det fanns
behov av att uppdatera ett par paragrafer i arbetsordningen.66

Visioner eller drömbilder
Vid FN:s klimatkonferens i Rio de Janeiro 1992 antogs ett handlingsprogram för att motverka natur- och miljöförstöring, fattigdom
samt otillräcklig demokrati för att världens länder ska få en hållbar
utveckling. Viktigt var medborgarengagemanget i de lokala samhällena. I Sverige skulle varje kommun ha ett så kallat Agenda 21-kontor.
21 syftade naturligtvis på det tjugoförsta århundradet, dvs. 2000-talet.
Kommunfullmäktige i Helsingborg anslog i budgeten för 1995 en
miljon kronor för Agenda 21-arbetet. I Sverige och Helsingborg var
Agenda 21 naturligtvis ett synnerligen välkommet tillskott för miljöpartiet eftersom Agendan i mycket behandlade partiets hjärtefråga.
Angéla Kustvall (mp) motionerade i oktober 1994 att kriterier för
Helsingborg snarat måste utarbetas ”för att möta och bedöma riktningen av stadens utveckling angående kretsloppssamhället” och att
”avstämning sker varje år”. Miljönämnden tillstyrkte i stort vilket även
kommunstyrelsen gjorde och föreslog fullmäktige att inom ramen för
”det lokala Agenda 21 utarbeta ett system för att kunna bedöma riktningen av stadens utveckling”. Fullmäktige beslutade enligt styrelsens
förslag i mars 1995. Heidi Englund (mp) hade yrkat bifall till förslaget men med tillägget, enligt partisysterns motion, att avstämningen
skulle ske årligen. Detta yrkande avslogs dock.67
I mars 1996 presenterades en vision för Helsingborgs stad för fullmäktige som kallades Helsingborg – möjligheternas stad. Tillsammans
formar vi Helsingborg i det 21:a århundradet. Visionen hade utformats
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Rappare fullmäktige till allmänhetens nytta
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 1996 om förnyelse
av fullmäktiges arbetsformer i tio att-satser, nämligen;
1. att under förutsättning att en frivillig överenskommelse kan
uppnås mellan partierna införa en frivillig tidsbegränsning innebärande att den som får ordet för anförande får tala i högst fem
minuter
2. att kommunfullmäktiges ordförande äger att vid förekommen anledning påkalla talarens uppmärksamhet om att fem
minutersgränsen är nådd
3. att med beaktande av kommunfullmäktiges ordförandens ansvar
för föredragningslistan, inleda fullmäktiges möten med en interpellations-/frågedebatt under en timme i enlighet med arbetsgruppens förslag
4. att utöka antalet replikskiften så att varje talare kan få högst två
tillfällen till replik och/eller genmäle, d v s högst fyra inlägg på
samma huvudanförande samt uppdra åt kommunstyrelsen att
revidera kommunfullmäktiges arbetsordning i detta avseende
5. att minst två gånger per år ge helsingborgarna möjlighet att ställa
frågor till politikerna, varvid kommunalråden tillsammans med
gruppledarna från respektive parti ska finnas tillgängliga för att
besvara allmänhetens frågor
6. att två gånger per år förlägga kommunfullmäktiges sammanträden till annan plats, samt uppdra åt kommunstyrelsen att
komplettera kommunfullmäktiges arbetsordning härvidlag
innebärande att ordföranden får, efter samråd med vice ord
förandena, bestämma annan plats för visst sammanträde
7. att i enlighet med arbetsgruppens förslag utforma och distribuera attraktivare och mer tillgängliga kungörelseannonser samt
att möjlighet till muntlig information i övergripande och långsiktiga frågor ska finnas vid sammanträdena
8. att åhörarna i samband med kommunalfullmäktiges sammanträden ska ha tillgång till handlingar, placeringslistor och information (lathund) om fullmäktiges arbetsformer, samt att vid
den utannonserade pausen bjuda åhörarna på kaffe och möjlighet till diskussion med ledamöterna
9. att i enlighet med arbetsgruppens förslag finna former för information i anslutning till rådhuset i syfte att informera förbipasserande om fullmäktiges sammanträden
10. att ställa sig positiv till en voteringsanläggning i kommunfullmäktiges sessionssal samt uppdra åt kommunstyrelsen att införskaffa densamma inom ramen för c:a 800 tkr.103
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i visionsseminarier där kommunstyrelsen deltagit. Tanken var att den
slutliga utformningen skulle ske efter en dialog mellan den politiska
ledningen och Helsingborgarna. Därför var den allmänt hållen. De
borgerliga partierna hade emellertid några synpunkter som framfördes
i ett särskilt yttrande, men utan något yrkande. De tyckte att ”utbildning, handel och kultur” skulle betonas och att staden skulle ”erbjuda
ett näringslivsvänligt klimat”, vidare att vikten av ”individuell frihet
och mångfald” skulle framhållas. Fullmäktige beslutade emellertid
med yrkande av moderaterna, socialdemokraterna och vänsterpartiet
att godkänna styrelsens förslag.68
Fem unga moderater, ingen över 28 år som valts in i fullmäktige
på en ungdomslista, motionerade i september 1996 om att det genast
borde genomföras en ”visionsdiskussion” i fullmäktige, vilket kommunstyrelsen sade ja till och fullmäktige beslutade i december.69 Visionen vidgade tankarna i Agenda 21 på det lokala planet så till vida att
det inte endast var miljöfrågorna som skulle lyftas fram utan även
handeln och näringslivet.

Jämställdhet?
Birgitta Möller (mp) motionerade i maj 1998 om att göra en särskild avdelning inom det kommande museet i Norra hamnen till
ett kvinnomuseum. Kulturstyrelsen menade att det inte var en bra
lösning eftersom alla Helsingborgarnas liv och vardag skulle lyftas
fram i museet och där får också kvinnorna sin rättmätiga plats. Kultur
styrelsen föreslog därför avslag. Kommunstyrelsen instämde med kulturstyrelsens synpunkter men föredrog en mjukare skrivning och föreslog att motionen skulle anses besvarad, vilket fullmäktige beslutade.70
Birgitta Möller (mp) återkom 2000 med en motion om kvinno
historien i det nya museet (Dunkers kulturhus). Kulturnämndens
ordförande, Rolf Tufvesson (kd), sade att det inte var kulturnämndens uppgift att bestämma ”HUR” museet skulle bedriva utställningsverksamheten. Vidare var han övertygad om att kvinnornas historia
kommer att synas i det nya museet, ”men kanske inte på det sätt som
Birgitta Möller tänker sig”.71

Borgerligt övertag 1998–2002
Kommunalvalet 1998 kastade åter om majoritetsförhållandena i Helsingborg. Socialdemokraterna blev valets stora förlorare. De gick tillbaka med tio mandat och fick 22. Den socialistiska tillbakagången
bromsades dock upp av att vänsterpartiet fick sex nya mandat och
slutade på sju. Även på riksplanet gick partiet fram (Schymaneffekten). Moderaterna och folkpartiet fick båda en mindre tillbakagång
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medan centern åkte ur fullmäktige. Den knappa borgerliga majoriteten kunde dock säkras genom att kristdemokraterna kom tillbaka
med fyra mandat och spi tredubblade sitt mandattal och fick fyra nya
(19+4+4+6). Miljöpartiet behöll sina tre mandat.
Till ordförande i kommunfullmäktige valdes Carin Wredström (m).
Förste respektive andre ordförande blev Arne Larsson (fp) och Tomas
Nilsson (s). Ordförande i kommunstyrelsen blev Björn Anderberg (m)
med Britta Rundström (s) som vice. Från och med 1 april 2001 utsågs
Carin Wredström till ordförande i kommunstyrelsen efter Anderberg
som avsagt sig uppdraget. Hon lämnade samtidigt ordförandeskapet
i fullmäktige och efterträddes där av moderaten Sven Borgvald. I styrelsen satt tre moderater, två spi:are, en folkpartist, en kristdemokrat,
fyra socialdemokrater och två vänsterpartister. Till kommunalråd för
majoriteten utsågs Björn Anderberg (m) på heltid, Tomas Petersson
(m) på 60 procent, Arne Larsson (fp) på 75 procent och Ann Lång
(kd) på 50 procent. För minoriteten blev Britta Rundström och Erik
Persson, båda socialdemokrater, kommunalråd på heltid. Kommunalrådsresurs blev Jonas Jacobsson (m) på 15 procent.

Organisationsfrågor
Den nya majoriteten efter valet 1998 började omedelbart forma om stadens organisation. I juni samma år hade nämligen kommunstyrelsens
socialdemokratiska ordförande föreslagit förändringar på fyra områden från och med 1 januari 1999. Dessa områden var servicenämnder/
försörjningsfrågor, kultur, äldreomsorg samt kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges strategiska roll. Fullmäktige följde styrelsens förslag med röstsiffrorna 34 mot 30. En ledamot var frånvarande. Samtliga socialdemokrater röstade för, liksom vänsterpartiets ledamot och
en av centerns två ledamöter, den andre var frånvarande (32+1+1). En
gemensam reservation gjordes av moderaterna, folkpartiet och spi.
Efter valet upphävde den nya fullmäktigeförsamlingen det gamla
beslutet och kom med ett nytt beslut som vann med 33 röster mot
32. Det nya beslutet innebar bland annat inrättandet av en skol- och
fritidsnämnd, en vård- och omsorgsnämnd och en utvecklingsnämnd.
Samtidigt avvecklades arbetsmarknadens projektorganisation, servicenämnderna, gymnasienämnden och Kärnfastigheters styrelse vilkens
ansvar överfördes till tekniska nämnden. Ansvaret för förvaltningen
av mark och byggnader (MEX) överfördes också till tekniska nämnden. Dessutom skulle kulturstyrelsen omvandlas till en kulturnämnd.
Dessa så kallade uppdragsnämnder med 9 ledamöter och fem ersättare
skulle träda i kraft den 1 januari 1999.
Till den nya organisationen skulle det finnas så kallade utförar
styrelser. Dessa var: två barn och ungdomsstyrelser, en för Söder och
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en förr Norr, en styrelse för vård och omsorg samt en för gymnasie
utbildningen och den kommunala vuxenutbildningen. Dessutom
skulle kulturområdet ha fyra utförarstyrelser, ett för vardera stadsteatern, symfoniorkestern, museiverksamheten och stadsbiblioteket.
Utförarstyrelserna skulle ha sju ledamöter och fem ersättare.72
Magnus Ehrencrona (mp) motionerade i november 1999 om att
antalet ersättare i nämnder och styrelser blir lika många som antalet
ordinarie samt att de fullmäktigepartier som saknade ledamöter i en
nämnd eller styrelse skulle få närvaro- och diskussionsrätt samt rätt att
få sin mening antecknad i protokollet, men inte beslutsrätt.
Kommunstyrelsen avstyrkte motionen, men föreslog att ärendet
skulle överlämnas till partiöverläggningar inför mandatperioden
2002–2006, vilket också blev fullmäktiges beslut i april 2000 med 33
röster mot nio. De 21 närvarande socialdemokraterna lade ner sina
röster, en ledamot var frånvarande. De tre miljöpartisterna och sex
vänsterpartister röstade för bifall till motionen.73
I december 1999 beslutade kommunfullmäktige att fullmäktige
från och med år 2000 kunde sammanträda på annan plats än Rådhuset då ärenden av särskilt lokalt intresse skulle behandlas. Detta
var en inskränkning mot beslutet från 1998 som sade att fullmäktige
skulle sammanträda på annan plats minst två gånger om året. Mot
det beslutet hade den borgerliga oppositionen reserverat sig. Med den
nya maktställningen föreslog kommunstyrelsen att sammanträden
på annan plats inte skulle vara tvingande, men kunde ske om ett
särskilt lokalt intresse fanns. Mot fullmäktiges nya beslut reserverade
sig samtliga ledamöter från socialdemokraterna, vänsterpartiet och
miljöpartiet.74
Magnus Ehrencrona (mp) motionerade i maj 2000 om att sammanträdestiderna i fullmäktige skulle begränsas till att sluta senast
23.00. Kommunstyrelsen var positiv men sade att det fick ankomma
på partierna att sluta en frivillig överenskommelse om detta. Att ändra
i fullmäktiges arbetsordning var omöjligt eftersom detta skulle vara
en begränsning av den grundlagsbefästa yttrandefriheten. Fullmäktige
beslutade om tidsbegränsning till 23.00 såvida partierna kunde sluta
en frivillig överenskommelse om saken.75

Agenda 21
Ledningsgruppen för Agenda 21 överlämnade 1999 förslag till lokal
Agenda 21 för Helsingborg. Kommunstyrelsen godkände ledningsgruppens förslag och föreslog att styrelsen uppdrogs att utarbeta förslag till policydokument för Agenda 21. I fullmäktige yrkade Arne
Larsson (fp) med flera på bifall till styrelsens förslag men med til�lägget att beträffande ekologisk odling så skulle denna inledas på den
86

av staden ägda jordbruksmarken. Bo Thente (m) yrkade avslag på
Larssons med fleras förslag. Emellertid beslutade fullmäktige att anta
styrelsens förslag, men med Larssons yrkande inarbetat.
Ledamöterna från miljöpartiet reserverade sig mot beslutet. Deras
yrkande i fullmäktige gick i skärpt riktning vad beträffar miljöhän
synen och vakthållandet av de befintliga grönområdena och att mer
vindkraft borde användas på grund av läget vid Sundet, där det nästan
alltid blåser. Nästa version av Agenda 21 skulle dessutom innehålla en
tidplan för genomförandet av dokumentets idéer.76

Palestinsk vänort – en storpolitisk fråga?
Peter Ahlbom och Lennart Pagrot, båda från vänsterpartiet, motionerade i april 2001 om att ta fram förslag på en lämplig vänort i Palestina
för att stödja strävandet att bygga upp en demokratiskt fungerande
stat. Vänortskommitténs främsta argument mot förslaget, förutom
en del formella skäl, var att ett utrikespolitiskt engagemang stred mot
kommunallagen och att ett sådant agerande var en statlig angelägenhet. Kommunstyrelsen rekommenderade fullmäktige att avslå motionen vilket också skedde. Vänsterpartisternas yrkande i fullmäktige om
bifall till motionen stöddes också av Birgitta Möller (mp).77

Socialdemokraterna tillbaka 2002–2006
Valet 2002 gav en omvänd knapp majoritet i kommunfullmäktige
jämfört med valet 1998. Tillsammans fick de röd-gröna, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet 33 mandat (27+4+2). Social
demokraterna fick fem nya, medan vänsterpariet förlorade tre och
miljöpartiet ett. Moderaterna förlorade två mandat, folkpartiet vann
tre och kristdemokraterna ett, men spi förlorade alla sina sex mandat
och åkte ur fullmäktige varför de borgerliga partierna bara kunde
räkna in 29 mandat (17+7+5). Ett nytt parti tog säte i fullmäktige för
första gången med tre mandat, sverigedemokraterna, sd.
Till ny ordförande i fullmäktige valdes Ann Arleklo (s) Förste vice
ordförande blev Anna Maria Myszka-Gustafsson (v) och andre Arne
Larsson (fp). Ordförande i kommunstyrelsen blev Tomas Nordström
(s) med Carin Wredström (m) som vice. I styrelsen satt sex social
demokrater, en vänsterpartist, fyra moderater, en folkpartist och en
kristdemokrat. Kommunalråd för majotiteten blev socialdemokraterna
Tomas Nordström och Ingela Andersson på heltid samt Erik Persson
på 60 procent och Peter Ahlbom (v) på 50 procent. Kommunalråd
för minoriteten blev Carin Wredström på heltid och Håkan Klasson
på 70 procent, båda moderater och Maria Winberg Nordström (fp)
på 70 procent samt Birgitta Södertun (kd) på 50 procent.
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Vad motionerade ledamöterna i kommunfullmäktige om 2002
och hur mottogs motionerna?
Motionernas antal under 2002 var 39. Fem motioner har uteslutits på grund av att de i registret
antingen var att betrakta som obsoleta (överspelade) eller hade karaktären av redovisning av motionsfloran.
Efter motionen står vilket parti motionären företräder och vilket paragrafnummer motionen fick
i kommunfullmäktiges protokoll för året. Avslagna motioner är markerade med rött, antagna med
grönt. De röda står för rena avslag eller att kommunfullmäktige beslutat att motionen, med det svar
som gavs, skulle anses för besvarad, men att motionären i debatten yrkat på att den skulle bifallas
och/eller reserverat sig mot fullmäktiges beslut.
Det var borgerligt styre till och med sista oktober 2002 med mandatställningen 33 borgerliga
mot 32 röd-gröna, därefter röd-grönt styre med ställningen 33 röd-gröna mandat mot 29 borgerliga.
Sverigedemokraterna fick tre mandat i valet.104
Samlad trafiklösning för Helsingborgs centrum (s), §13
Att inrätta två köer för taxi utanför Knutpunkten (s), §14
Att förlänga Landborgspromenaden söderut (s), §15
Bilfri dag (mp), §27
Sporthallen i Påarp (s), §28
Besöksresor till nära anhörig i särskilt boende (spi), §29
Utbyte av stadens bilar till bilar med miljövänligt drivmedel (s), §30
Införande av miljözon i Helsingborg (s), §43
Köp av platser i privat vårdboende (fp), §44
Kommunalt vårdboende på Fredriksdal (s), §46
Deltagande i framtidsprojektet ”Future Vessel” (s), §47
Inrättade av ”jobbkontor” (fp), §48
Barnbidrag åt bidragstagare (mp), §49
Ny policy för evenemang i city (s), §64
Riktlinjer vid nybyggnation, dels 22 maj (bordlagt §75), dels 12 juni (s), §84
Ersätta margarin med smör på alla kommunens matbord, dels 22 maj (bordlagt §76), dels 12 juni
(mp), §85
Individuellt anpassad studiegång (fp), §77
Cykelväg till Mörarp (s), §78
Ungdomshus i centrum (mp), §90
Inrättande av kommunal bostadsförmedling (mp), §91
Demokrati- och integrationsprojekt (s), §109
Praktik i äldreomsorgen för gymnasiet (mp), §110
Satsningen på bebyggelse och levande samhällen vid pågatågsstationer (s), §111
Inflytande och valfrihet för äldre (fp), §112
Ökat försäkringsskydd för alla barn i Helsingborgs kommun, dels 28 augusti (bordlagt §113), dels 25
september (mp), §119
Äventyrsbad i Helsingborg, dels 28 augusti (bordlagt §113), dels 25 september (s), §120
Att på försök få ge betyg från årskurs 6, dels den 28 augusti (bordlagt §113), dels 25 september (fp), §121
Regler för berättigande till särskild skolskjuts (mp), §127
Ersättningsvillkor för egna barn i familjedaghem (mp), §128
Rekreationsområde för alla mellan Laröd och Maria Park, dels 23 oktober (bordlagt §138), dels 27
november (s), §167
Policy för sponsring i skolan (mp), §139
Folkets hus (s), §141
Maximala barnantal inom förskolegrupperna i Helsingborg (s), §169
88 för Bruces donation (s), §170.
Natur- och strövområden

Organisationsfrågor
Den nya majoriteten gjorde inga omfattande organisationsförändringar
jämfört med efter valet 1998. Kommunstyrelsen föreslog i november
2002 att organisationen med uppdragsnämnder och utförarstyrelser
från och med den 1 januari 2003 skulle ersättas med ”en renodlad
facknämndsorganisation”. Fem geografiska medborgarutskott skulle
inrättas med bland annat ansvar för en helhetssyn på medborgarnas
behov av information inom området. I kommunfullmäktige yrkade
alla partier utom sverigedemokraterna bifall till styrelsens förslag som
gick igenom utan reservationer.78

Invandring och integration
I fullmäktige diskuterades i maj 2003 kommunstyrelsens förslag att
döpa om Kommunala invandrarrådet till Kommunala integrations
rådet, vilket också blev fullmäktiges beslut. Till protokollet antecknades att sverigedemokraterna inte deltog i beslutet.79
Sverigedemokraterna motionerade i oktober 2003 om att Helsingborg tillsammans med staten och grannkommunerna skulle hjälpa
irakier och kurder tillbaka till Irak. Kommunstyrelsen avstyrkte
motionen med hänvisningen att frågan ”helt och hållet” var en statlig
angelägenhet. Fullmäktige beslutade att avslå motionen, vilket sverige
demokraterna reserverade sig emot.80
Mohamed Benrabah (fp) motionerade i maj 2004 om att fullmäktige skulle ge utvecklingsnämnden i uppdrag att bland annat specificera de medel som fanns anslagna i budgeten för invandrarnas
kultur- och integrationsverksamhet och att kulturnämnden skulle få
i uppdrag att utforma de kulturaktiviteter som gav bäst kontakt med
och kännedom om den svenska kulturen. I november samma år föreslog kommunstyrelsen att motionen skulle avslås, vilket fullmäktige
också gjorde med 62 röster mot två och en nerlagd. Två ledamöter
från sverigedemokraterna hade yrkat på att motionen skulle bifallas.
Rosita Lindblom som valts in i fullmäktige för sverigedemokraterna,
men blivit politisk vilde, röstade med majoriteten.81
Sverigedemokraterna motionerade i november 2004 att kommunstyrelsen skulle utreda förekomsten av så kallade omskolningsresor
för muslimska barn. Man ville ”beivra” sådana resor. Motionärerna
sade att det förekommer att muslimska barn skickas till så kallade
koranskolor för att ”omskolas” samt att de avskärmas från den svenska
skolan och västerländsk uppväxtmiljö. Kommunstyrelsen föreslog i
januari 2005 att motionen skulle avslås eftersom frågan föll utanför
den kommunala kompetensen, vilket också blev fullmäktiges beslut.
Ledamöterna från sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.82
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Överhuvudtaget märktes sverigedemokraternas negativa inställning
till mångkulturella satsningar och stöd till olika invandrarföreningar i
partiets alternativ till budgeten för 2006, vilket diskuterades i fullmäktige i juni 2005. Sammanfattningsvis i punktform var dessa:
* Dra ner kraftigt på bidrag till mångkulturella projekt, som t.ex.
föreningsbidrag m.m.
* Minska hemspråksundervisningen kraftigt, till att endast omfatta
det lagen kräver.
* Satsa pengar på hembygdsföreningar, bygdegårdar och liknande
som värnar svenskt kulturarv och tradition.
* Stoppa alla former av etnisk kvotering eller s.k. ”positiv särbehandling”.
* Prioritera verksamhet vilken syftar till att få invandrare, som så
önskar, att frivilligt återvända till sina respektive hemländer.83

Demokratifrågor
Magnus Ehrencrona (mp) motionerade i april 2003 om att medborgerlig förslagsrätt skulle införas för att stärka demokratin. Kommunstyrelsen hänvisade till att det på såväl riksplanet som lokalplanet
förekommer representativ demokrati och att regeringen höll på att
utreda ändrade bestämmelser rörande kommunal folkomröstning.
Resultatet av utredningen borde avvaktas innan slutlig ställning togs
i frågan. Styrelsen föreslog att motionen i och med detta skulle anses
besvarad, vilket också blev fullmäktiges beslut i december samma år.84
Sverigedemokraterna hade i en liknande motion i juni 2003 före
slagit att så kallade medborgarmotioner skulle ge kommunens invånare
rätt att väcka förslag i fullmäktige. Med ungefär liknande argument
som den tidigare motionen föreslog kommunstyrelsen att motionen
skulle anses besvarad, vilket fullmäktige också beslutade i december.
Ledamöterna från sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.85

Förment storpolitik
Sverigedemokraterna motionerade i oktober 2004 om en upplysningskampanj om kommunismens brott mot mänskligheten, dels i
skolorna, dels i en utställning på kommunens bibliotek. Kommunstyrelsen föreslog avslag bland annat för att detta redan ”väl hade
tillgodosetts i den ordinarie undervisningen i Helsingborgs skolor”.
Fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag med 62 röster mot två.
En ledamot (sverigedemokrat) var frånvarande. Ledamöterna från
sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.86
Sverigedemokraterna återkom i januari 2007 om en ”upplysningskampanj om kommunismens brott mot mänskligheten”. Kommun90

styrelsen svarade ungefär som förra gången och att frågan med detta
skulle anses vara besvarad, vilket också blev fullmäktiges beslut. Sverigedemokraterna reserverade sig även mot detta beslut.87

Borgerligt majoritetsstyre,
femklövern vid makten 2006–2010
Som vid valet 2002 hade majoriteten efter valet 2006 en rösts övervikt
i kommunfullmäktige. Men denna gång var det borgarna som hade
den utslagsgivande rösten. Centern och spi återkom i fullmäktige,
som fick nio partier. Moderaterna gick fram två mandat, folkpartiet
tillbaka ett mandat, centern fick två, kristdemokraterna förlorade två
och spi fick tre mandat (19+6+2+3+3). Socialdemokraterna förlorade
fem mandat, vänsterpartiet tre och miljöpartiet vann ett (22+1+3).
Sverigedemokraterna fördubblade sitt mandattal och fick sex.

Maktkamp inom moderaterna om posten som
kommunstyrelseordförande efter valet 2006
Helsingborgs Dagblad, HD, hade en artikel i tidningen efter moderaternas segerrika val i september 2006. Tidningen konstaterade
att ”Tre vill bli Helsingborgs ’Stadsminister’”. Det verkade som om
valet stod mellan Carin Wredström, 57 år, som lett oppositionen
de senaste fyra åren och Thomas Finnborg, 52 år, som bland annat
suttit i kommunstyrelsen under samma tid. HD rapporterade att
då personkryssen var räknade stod Wredström och Finnborg i ”en
klass för sig” och att Danielsson, 32 år, var ”en bra bit efter”. Dessutom brukade moderaterna ”snegla på personvalet när de fördelar
uppdrag”, uppgav tidningen.
Wredström menade att hon arbetat ”hårt i fyra år i opposition”, så
nu ville hon ”skörda”. Finnborg menade att han tar vad partiet vill
erbjuda, om han inte blir kommunstyrelsens ordförande. Ungefär
på samma sätt svarade Danielsson som sade att ”han står till partiets
förfogande”.105
Moderaternas fullmäktigegrupp stannade för Peter Danielsson
som därmed lämnade sitt riksdagsmannauppdrag. Fullmäktigegruppens ålder var i genomsnitt 45,3 år. Åtta ledamöter (42,1 procent)
var under 40 år. Att Danielsson blev vald kan möjligtvis bero på att
han trots sin relativa ungdom hade ett program för hur kommunen
skulle drivas under de kommande åren och att han kunde räknas in
bland de så kallade Nya moderaterna.
Carin Wredström blev istället kommunfullmäktiges ordförande
och Thomas Finnborg kommunalråd på halvtid, liksom Christian
Orsing som också blev gruppledare för moderaterna. Efter valet
2010 lämnade Finnborg kommunpolitiken och blev riksdagsman.

29.Carin Wredström.

30. Thomas Finnborg.

31. Peter Danielsson.

Ordförande i fullmäktige blev Carin Wredström (m), förste vice
ordförande blev Arne Larsson (fp) och andre Yvonne Svensson (s). Till
ordförande i kommunstyrelsen valdes Peter Danielsson (m), som återvände från en sejour (2002–2006) som riksdagsman. Vice ordförande
i kommunstyrelsen blev Tomas Nordström (s). I styrelsen satt tre
moderater, fyra socialdemokrater, en från respektive folkpartiet, krist
demokraterna, spi, centern och sverigedemokraterna. Kommunalråd
för majoriteten blev Peter Danielsson, Maria Winberg Nordström
(fp) och Birgitta Södertun (kd) på heltid och Thomas Finnborg (m),
Christian Orsing (m) och Maria Olsson (c) på halvtid. Kommunalråd
för oppositionen blev Tomas Nordström (s) på heltid samt Ingela
Andersson (s) och Inger Nilsson (s) på halvtid.

Organisationsförändringar
Som vid förra gången de borgerliga partierna hade makten (1998–
2002) ägde flera organisationsförändringar rum vad gällde stadens
nämnder och förvaltningar, vilket också innebar konsekvenser beträffande budgeten. Flera omröstningar om kommunstyrelsens förslag
ägde rum i fullmäktige, men där styrelsens förslag vann i samtliga. I
14 att-satser beslutade sålunda fullmäktige om ändrad organisation
för Helsingborg.
Socialdemokraterna hade i fullmäktige yrkat avslag på kommunstyrelsens förslag att avveckla medborgarutskotten, att inte återskapa
räddningsnämnden, att minska räddningstjänstens budgetram samt
att inrätta en stadsbyggnadsnämnd, I övrigt ville partiet inte delta i
besluten. Vänsterpartiet yrkade bifall till att-satserna 11–13, men i övrigt
avslag. Miljöpartiet yrkade bifall till att-sats 14. Sverigedemokraterna
yrkade bifall till styrelsens förslag att avveckla medborgarutskotten,
i övrigt deltog inte partiet i besluten. Mot fullmäktiges beslut reserverade sig ledamöterna från socialdemokraterna och vänsterpartiet.88
Det var således ett omfattande förändringsprogram för staden som
genomfördes inför 2007.
Femklövern utarbetade ett målprogram för Helsingborgs stad som
överlämnades av kommunstyrelsen till fullmäktige i november 2006
och som behandlades månaden därpå. Programmet hade visionen att
Helsingborg skulle vara Sveriges mest attraktiva stad för människor
och företag. Nyckelorden var egenmakt, valfrihet, mångfald, trygghet, värdighet och hållbar utveckling. Kommunstyrelsen skulle under
mandatperioden driva en politik och framlägga förslag som tog sin
utgångspunkt i målprogrammet. Styrelsen föreslog fullmäktige att
anta målprogrammet, vilket skedde i december samma år. Till protokollet antecknades att socialdemokraterna och miljöpartiet inte deltog
i beslutet.89
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Stora förändringar i stadens organisation
2007–2010
Fullmäktige beslutade i november 2006 om följande organisationsförändringar i Helsingborg:
att från och med den 1 januari 2007 avveckla de fem medborgar
utskotten samt minska budgetramen med sammanlagt 4,2 miljoner
kronor för de fem värdnämnderna;
att inte återskapa räddningsnämnden i dess tidigare form, och tills
vidare uppdra åt kommunstyrelsen att tillika vara räddningsnämnd;
att därmed minska räddningstjänstens budgetram med 800  000
kronor;
att uppdra åt kommunstyrelsen att i NOSAM-kretsen (NOSAM
=  Nordvästra Skånes samarbeteskommitté) initiera utredning av
förutsättningarna för skapande av ett kommunalförbund i Skåne
Nordväst inom räddningstjänstens område;
att från och med den 1 januari 2007 inrätta en stadsbyggnadsnämnd genom sammanslagning av byggnadsnämnden och tekniska
nämnden;
att minska stadsbyggnadsnämndens budgetram 2007 med 1,4 miljoner kronor;
att uppdra åt kommunstyrelsen att initiera och leda utvecklingen
av den nya förvaltningsorganisationen för stadsbyggnadsnämnden
samt svara för omställningskostnader inom ram;
att uppdra åt kommunstyrelsen att initiera och leda ansvarsfördelningen och gränssnitt i syfte att i samband med beslut om budget
för 2009 utöka kulturnämndens ansvar till att omfatta även evenemang och arenafrågor i enlighet med i ärendet redovisat förslag;
att bildningsnämnden från och med den 1 januari benämns skoloch fritidsnämnden;
att från och med den 1 januari 2007 överföra ansvaret för Brotts
förebyggande rådet (BRÅ) från socialnämnden till kommun
styrelsen, och därmed godkänna en ramöverföring om 1,85 miljoner
kronor;
att från och med den 1 januari 2007 minska antalet ledamöter i
överförmyndarnämnden till fem och antalet ersättare till tre samt
därmed minska nämndens budgetram 2007 med 250  000 kronor;
att från och med den 1 januari 2007 avveckla kommunala skönhetsrådet;
att uppdra åt kommunstyrelsen att förbereda ändringar av stadgar
för Ungdomsforum i avsikt att jämställa detta med stadens övriga
råd; samt
att bifalla motion om inrättande av framtidskommitté. (Dnr
369/06).106

93

Målprogrammet påminner mycket om den vision för Helsingborg
som fem unga moderater hade motionerat om 1996. Av dessa var det
bara Peter Danielsson som efter valet 2006 var kvar i stadens ledning, då han kom tillbaka från åren som riksdagsman. De fyra andra,
Jonas Jacobsson Gjörtler, Johan Persson, Jenny Dawideit (Mirsch)
och Marcus Lindström hade gått till näringslivet. Jacobsson Gjörtler återvände dock till politiken 2010 då han blev riksdagsman för
moderaterna. Han är dessutom (2012) ordförande för moderaterna
i Helsingborg.

Styrkort
Ett nytt ord infördes i Helsingborgs kommun efter valet 2006, nämligen begreppet Styrkort. Utgångspunkten var målen för verksamheten
som i sin tur berodde på visionen och idén för densamma. Styrningen
mot målen var viktig för att åstadkomma effektivitet. Målprogrammet
skulle fastställas vart fjärde år av den styrande majoriteten i kommunen. Utifrån målprogrammet görs ett generellt styrkort med prioriterade mål för staden. Nedåt i organisationen utformar nämnder
och styrelser egna styrkort med utgångspunkt från stadens generella.
Styrkorten är av avgörande betydelse verksamhetsuppföljningen.
Helsingborgs generella styrkort utarbetades under 2007 för verksamhetsåret 2008. I fullmäktiges budgetbeslut 2007 fastställdes perspektivmålen (som tydliggör strategi och prioriteringar) för nämnder
och styrelser. Fastställandet av 2008 års styrkort var uppe för beslut i
kommunfullmäktige i januari 2008. Kommunstyrelsen föreslog fullmäktige att besluta att dels uppdra åt nämnder och styrelser att komplettera sina styrkort innan rapporteringen för första tertialet (januari-april) 2008 i de fall förslagen innehåller perspektivmål som helt
saknar mätetal och målvärden, dels godkänna styrkortet för Helsingborgs stad enligt i ärendet redovisat förslag och dels i övrigt på samma
sätt godkänna samtliga nämnders och styrelsers styrkort. Fullmäktige
beslutade enligt förslaget.
Mor beslutet reserverade sig miljöpartiet och sverigedemokraterna
till förmån för egna yrkanden. Ledamöterna från socialdemokraterna
och vänsterpartiet deltog inte i beslutet.90

Demokratifråga
Sverigedemokraterna motionerade i januari 2007 att fullmäktige
skulle uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna ”att vitalisera och öka medborgarinflytandet” i Helsingborg. Kommunstyrelsen
menade att den representativa demokratin var grunden för medborgarnas inflytande och att det låg på de politiska partierna att sörja för
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vitaliseringen. Dessutom arbetade staden sedan länge med att invånarna skulle delta i diskussioner. En utredning behövdes sålunda inte.
Kommunstyrelsen föreslog därför att motionen skulle avslås, vilket
även blev fullmäktiges beslut med 56 röster mot sex. Miljöpartiets tre
ledamöter avstod från att rösta. Sverigedemokraterna reserverade sig
mot beslutet.91

Flyktingar och integration
Björn Söder och Kaarina Andersson, båda sverigedemokrater, motionerade i augusti 2007 att stadens avtal med staten om flyktingmottagande skulle dels sägas upp, dels att inga nya avtal skulle slutas innan
invånarna hade samtyckt till detta i en folkomröstning. Utvecklingsnämnden sade att staden i december 2007 sagt upp avtalet eftersom
osäkerhet rådde om den nationella migrationspolitiken visavi de praktiska konsekvenserna som gällde för staden.
Kommunstyrelsen stödde utvecklingsnämndens åsikt, men avvisade
folkomröstningen eftersom den inte ansåg att frågan var lämplig för
en kommunal omröstning. Därför borde motionen avslås. Detta blev
även fullmäktiges beslut i mars 2008 med 59 röster mot sex. De sex
sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.92
Sverigedemokraterna motionerade i februari 2007 att det i skolplanen skrivs in att samtliga skolor var ”skyldiga att anordna en traditionell kristen avslutning för de elever som så önskar”. Skol- och
fritidsnämnden sade att skolavslutningen var obligatorisk och därmed
skulle ingen trosriktning få påverka den. Fullmäktige beslutade enligt
kommunstyrelsens förslag, nämligen att avslå motionen. Röstsiffrorna
blev 59 mot sex. Sverigedemokraterna reserverade sig.93
I december 2007 motionerade sverigedemokraterna om upprättandet av ett årligt ”mångkulturellt bokslut”, där invandringens och
integrationens konsekvenser för kommunens ”ekonomi, verksamhet
och trygghet” belystes. Kommunstyrelsen framhöll i november året
därpå att den snabbaste vägen till integration för nyanlända var att snarast komma ut i arbetslivet. Vidare framhölls att ett ”mångkulturellt
bokslut” inte fyller någon funktion vad gäller integrationsfrågorna,
varför styrelsen föreslog att motionen skulle avslås.
I fullmäktige yrkade sverigedemokraterna bifall till den egna
motionen, medan övriga partier yrkade bifall till styrelsens förslag,
vilket också blev beslutet med 59 röster mot sex. Sverigedemokraterna
reserverade sig mot beslutet skriftligt med förklaringen bland annat
att vad det i verkligheten gällde var att man (kommunfullmäktiges
majoritet) inte ville visa för invånarna ”vad den politik man så ihärdigt
i många år bedrivit och förespråkat har för konsekvenser på samhället”
och ”det skall skylas i ett dunkel för kommuninvånarna”.94
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Sverigedemokraterna fortsatte som under föregående mandatperiod
att ihärdigt förespråka sin politik mot flyktingar och invandrare, utan
att få något gehör från de andra partierna i fullmäktige.

Nytt arbetssätt i kommunen? Brister i informationen?
Bengt Larsen, Christel Håkansson och Ingela Andersson, samtliga
socialdemokrater och ledamöter av kommunstyrelsen, interpellerade
i december 2008 den tillförordnade ordföranden i styrelsen, Christian Orsing (m), om arbetssättet inom presidier och nämnder. (Peter
Danielsson var ”pappaledig”.) De undrade om det införts ett nytt och
medvetet arbetssätt i Helsingborgs politiska arbete. Vidare menade de
att det kunde vara svårt att ta ansvar ”när vi aldrig kan vara säkra att
vi fått den information vi behöver”, vilket kunde medföra problem
då ”vi befinner oss i opposition”.
Orsing svarade i januari 2009 att det inte fanns någon strategi att
hålla oppositionen utanför det politiska arbetet och att interpellanterna hade samma möjligheter som alla andra ledamöter att ta kontakt med tjänstemän vilket också kunde anses vara interpellanternas
skyldighet eftersom de fick arvode för detta.95

Fortsatt borgerligt styre, men utan majoritet,
2010–juni 2012
Valet 2010 gav ingen majoritet åt något håll. Det borgerliga styret
fortsatte men femklövern förvandlades till en treklöver eftersom
både centern och spi åkte ur fullmäktige. Moderaterna fick fyra nya
mandat, folkpartiet och kristdemokraterna tappade ett var. Samanlagt
förfogade de borgerliga över 30 mandat (23+5+2). Socialdemokraterna
tappade två mandat, vänsterpartiet behöll sitt enda och miljöpartiet
fördubblade sitt mandattal. De röd-gröna förfogade över 27 mandat
(20+1+6). Det högst märkliga var att socialdemokraterna inte längre
var fullmäktiges största parti, vilket inte hänt sedan den kommunala
demokratins genomförande. Sverigedemokraterna tog ytterligare två
mandat och slutade på åtta. Partiet blev fullmäktiges tredje största,
som en konsekvens av att sverigedemokraterna är särskilt starka i
Skåne och Blekinge.96
Carin Wredström fortsatte som kommunfullmäktiges ordförande.
Nya vice ordförande blev Karin Gjörtler (m) som förste och Kjell
Lundin (s) som andre. Peter Danielsson fortsatte som kommun
styrelsens ordförande. Vice ordförande blev Mikael Skoog (s). I styrel
sen satt fyra moderater, fyra socialdemokrater, två miljöpartister och
en ledamot från vardera folkpartiet, kristdemokraterna och sverige
demokraterna.
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Kommunalråd för majoriteten blev Peter Danielsson och Maria
Winberg Nordström (fp) på heltid, Christian Orsing på 67 procent
samt Anna Jähnke (m) och Lars Thunberg (kd) på halvtid. Kommunalråd för den röd-gröna oppositionen blev Mikael Skoog på 60
procent, Ingela Andersson (s), Maria Ward (s), Annika Román Lundskog (mp) och Gustaf Wiklund (mp) på halvtid. Kommunalråd för
sverigedemokraterna blev Michael Rosenberg på 80 procent. Politiska
sekreterare för majoriteten blev Rima Axelsson Alamin (m) och efter
hennes tjänstledighet i augusti 2011 Robin Holmberg, för minoriteten
Ola Möller (s). Majoriteten förfogade över fyra heltidstjänster och
oppositionen tre och en halv, totalt således sju och en halv heltidstjänster.
Eftersom inget block hade egen majoritet kunde man se framåt mot
en något osäker mandatperiod.

Pengabrist i kommunen
I december 2011 tändes varningslamporna i kommunen. Budgetprognosen visade nämligen på ett stort underskott i stadens finanser.
Intäktsutvecklingen som Sveriges kommuner och landsting räknat
med frös inne. Vid tiden rådde en global finanskris som även drabbade
Sverige, om än i mildare grad. Regeringen höll dock hårt i pengarna.
För Helsingborg innebar detta, räknat för 2012, att skatteintäkterna
blev 25 miljoner lägre än budgeten. Vilka åtgärder skulle sättas in?
Klart var emellertid att det krävdes ”en allmän restriktivetet och återhållsamhet” med utgifterna.
Kommunstyrelsen ansåg att budgeten för 2012 skulle ligga fast för
nämnder och styrelser, men att dessas ackumulerade överskott kom
att påverkas. För åren 2013 och framåt var prognosen fortsatt minskade skatteintäkter. Nämnder och styrelser måste därför planera för
låg eller ingen tilldelning av medel. Kommunstyrelsen föreslog därför
kommunfullmäktige att godkänna de föreslagna åtgärderna, vilket
fullmäktige också beslutade. (Se ruta.)
I fullmäktige yrkade Mikael Skoog (s), med instämmande av Ingela
Andersson (s) och Peter Ahlbom (v), i december 2011 på avslag till att
utvecklingsnämnden skulle undantas kommunstyrelsens prövning av
ianspråktagande av ackumulerat överskott 2012 som översteg 1,5 miljoner kronor. Vid omröstningen i fullmäktige vann styrelsens förslag
med 30 röster mot 29. De sex miljöpartisterna lade ner sina röster.
Men även miljöpartiet hade särskilda yrkanden, bland annat avslag
på att kulturnämndens bidrag för 2013 skulle minskas med sju miljoner kronor jämfört med 2012 års tilldelning. Yrkandet gick dock inte
igenom. Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för egna yrkanden.97
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32. Pengabrist i kommunen.

Kärvt budgetläge i den nära framtiden
Som omtalats måste en återhållsamhet med kommunens utgifter
verkställas, vilket innebar att sparbeting måste genomföras. Kommunfullmäktige beslutade därför i december 2011,
att nämnders och styrelsers kommunbidrag för 2012 ligger fast,
att nämnder och styrelser vid planerat ianspråktagande av ackumulerat överskott som sammanlagt överstiger 1,5 miljoner kronor, i särskild ordning ska tillställas kommunstyrelsen för prövning. Undantag medges för om den direkta kostnaden för försörjningsstödet
bedöms öka, varför utvecklingsnämnden för detta ändamål kan
planera för ett ianspråktagande, utan kommunstyrelsens prövning,
att tillvarata och genomföra den synergi- [samverkan] och samordningsvinst som kommunfullmäktiges beslut pekar på genom att
minska kulturnämndens kommunbidrag för 2013 med 7 miljoner
kronor jämfört med 2012 års tilldelning,
att Stadsteaterns succesiva hyresminskning renderar ett motsvarande
lägre kommunbidrag till kulturnämnden,
att uppkomna omställnings- och omstruktureringskostnader av
engångskaraktär inom kulturområdet till och med 2012 bestrids av
kommunstyrelsen stadsgemensamt,
att inrätta Lokalbank 2 hos Kärnfastigheter i syfte att öka flexibiliteten och optimera lokalanvändningen i samband med omställning
och anpassning till det finansiella läget,
att sänka Kärnfastigheters avkastningskrav med 10 miljoner kronor,
samt uppdra åt Kärnfastigheter att utarbeta ett regelverk för densamma med hörande av kommunstyrelsen, samt
att nämnder och styrelser succesivt anpassar sina kostnader utifrån
en förväntad svag finansiell utveckling av skatteintäkterna de kommande åren.107

Noter till kapitel 4
1
2
3

Se tabell 2.
Kf:s handlingar nr 1 1971.
Förteckning över innehavare av kommunala uppdrag inom den borgerliga kommunen i Helsingborg fr.o.m. februari månad 1970.
4 Det är till titulaturen rätt, men Inga Thorsson i Stockholm hade en sådan position mellan 1958 och 1962, men hade titeln borgarråd eller mer formellt
socialborgarråd.
5 Förteckning över innehavare av kommunala uppdrag 1971, 1974, 1977, 1980,
1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1999, 2003, 2007 och 2011.
6 Lövgren s. 179–180.
7 Lövgren s.101 och 293.
8 Kf:s protokoll 24/10 1972 §305. Kf:s handlingar 1972 nr. 50 s.1–7.
9 Kf:s handlingar 1972 nr. 52 s. 15.
10 Kf:s protokoll 22/5 1973 §154 och 26/6 1973 §197. Kf:s handlingar 1973 nr.
17 s.1 och nr. 24 s. 1–2.
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11 Kf:s protokoll 27/6 1978 §172. Kf:s handlingar 1978 nr. 24 s. 57–58.
12 Kf:s protokoll 26/9 1978 §215, 28/11 1978 §262 och 21/12 1978 §302. Kf:s
handlingar 1978 nr. 32 s. 44–50 , nr. 40 s. 29 och nr. 45 s. 56–60.
13 Kf:s protokoll 26/10, 27/10 och 15/12 1993, § 164 jämte bilaga, §169 jämte
bilagor och §221. Kf:s tryck 1993 nr. 178 s. 357–360, nr. 204 s. 397 och nr.
262 s. 487–488.
14 Kf:s protokoll 29/8 2001 §160 jämte bilaga. Ks:s protokoll 2001 §178.
15 Kf:s protokoll 17/12 2003 §170. Ks:s protokoll 2003 §205.
16 Kf:s protokoll 31/5 2006 §63. Ks:s protokoll 2006 §79.
17 Kf:s protokoll 23/11 2011 §§150 och 151 jämte bilagorna 1 §150 och 1 § 151.
Ks:s protokoll 2011 §§ 173 och 174.
18 HD den 6/11 2011. Valnämndens protokoll 12/4 2011.
19 Kf:s protokoll 26/6 1979 §128. Kf:s tryck 1979 nr. 120 s. 263–264.
20 Kf:s protokoll 18/12 1979 §219. Kf:s tryck 1979 nr. 207 s. 423–424.
21 Kf:s protokoll 30/12 1980 §217. Kf:s tryck nr. 206 B s. 435–437.
22 Kf:s protokoll 23/2 1982 §21. Kf:s tryck 1982 nr. 19 s. 23–24
23 Kf:s protokoll 22/6 1982 §138 jämte bilaga 1 och 2 till §138 s. 87–88.
24 Kf:s protokoll 26/4 1983 §80. Kf:s tryck 1983 nr. 71 s. 124–125.
25 Kf:s protokoll 28/2 1984 §49 jämte bilaga 1 §49 s. 37–38. Kf:s tryck 1984 nr.
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5. Det offentliga rummet

S

tadens byggnader, parker, torg, gator med mera, snart
sagt allt vi ser då vi vandrar genom Helsingborg, har alltid tilldragit
sig invånarnas intresse. Det är inget konstigt med det eftersom det
är något påtagligt som ögat kan ta in, registrera och förhålla sig till
antingen för eller emot, men knappast likgiltigt.
Förhållandet torde finnas i alla städer och större tätorter. Helsingborg är emellertid präglat av sitt läge vid Öresund med strandstaden
som fyllts ut mot väster och den inte utgrävda landborgen mot öster.
Den befolkningsexplosion som ägt rum under de senaste 150 åren har
naturligtvis inneburit att Helsingborgs utbyggnad gått mycket snabbt
och i och med detta har stora ingrepp gjorts i det offentliga rummet.
Under de senaste 50 åren har förändringarna till stor del även berott på
en tydlig viljeinriktning från politikerna att omdana kulturlandskapet
efter människornas behov. Det är omöjligt att skildra allt som hänt i
bokens begränsade utrymme. Vi får nöja oss med de stora och mest
debatterade frågorna. Detta ska dock inte hindra att några ”mindre”
spörsmål belyses.
De stora frågorna över tiden har varit och är: Bangårdsfrågan, Rivningsraseriet på 1960- och 1970-talen, Museet, gamla Stadsteatern,
Öresundsförbindelsen (HH-leden), Norra hamnen (som helt byggdes
om mellan 1995 och 2003), Sundstorget, Terminalen eller (nya) Knutpunkten (dit färjetrafiken med gods- och persontåg flyttade mellan
1986 och 1991), Ångfärjestationen eller Ångfärjetomten, Järnvägstunnlar, Gröningen, Saltkristallerna och H+.

Bangårdsfrågan
Helsingborgs första järnväg invigdes av Karl XV den 31 juli 1865. Stationshuset, rivet 1987, låg vid Järnvägsgatan i Trädgårdsgatans förlängning. Staden fick järnvägsförbindelse med Landskrona via Billeberga
och via Eslöv knöts förbindelse med södra stambanan. Tio år senare
hade en ny länk till stambanan knutits i och med att järnvägen mellan
Helsingborg och Hässleholm öppnades. År 1885 invigdes första etappen av västkustbanan från Helsingborg till Halmstad. Tre år senare var
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33. Helsingborgs station
från sydväst omkring
1880. Lägg märke till att
perrongen är överbyggd.
Namnet Helsingborgs Centralstation tillkom efter att
staden fått även Ångfärje
stationen med anslutning
till Västkustbanan.

hela linjen till Göteborg klar. Tågfärjelinjen Helsingborg–Helsingör
öppnades 1892. Den som drev på järnvägsbyggandet i Helsingborg var
konsul Petter Olsson som använde sitt inflytande i staden, i passerade
samhällen längs linjerna och i riksdagen.
Västkustbanan och tågfärjelinjen till Helsingör skapade ett 100-årigt
problem, nämligen att staden fick två järnvägsstationer som båda var
säckstationer, dvs. stationer utan genomgående trafik. År 1899 stod
den nya Ångfärjestationen klar vid Hamntorget. Bangårdsfrågan, av
en del även kallad bangårdseländet, gjorde sin entré. Som nämnts i
kapitel 1 fanns visserligen en spårförbindelse mellan stationerna, men
den var krånglig att använda. Något äldre personer minns än gubben
med en röd flagga i handen som gick före loket för att varna biltrafik
och fotgängare.
Det fanns ett allmänt önskemål att ersätta de två stationerna med
en och att järnvägstrafiken blev genomgående. Redan 1938 togs frågan
upp av drätselkammaren som tillsatte en bangårdskommitté. I den satt
drätselkammarens presidium och representanter för Kungliga järnvägsstyrelsen. Det förslag som kommittén lade fram beslutades av
stadsfullmäktige den 20 november 1945. För att lösa problemet skulle
spåren dras över Hamntorget och Inre hamnen fyllas igen. Hamnen
och Sundet skulle med detta förslag avskiljas från det centrala Helsingborg.
Protesterna lät inte vänta på sig. I spetsen för motståndet stod medborgareförbundets ledare Ove Sommelius som också var ägare till
och chefredaktör för Helsingborgs Dagblad, HD. De protesterande
kunde också tillgodoräkna sig stöd från andra delar av landet. En
opinionskommitté bildades. Som motförslag ställdes en linje öster
om staden som skulle komma in söderifrån till en gemensam säck
station. En namninsamling som förespråkade en allsidigare utredning
samlade 12  309 röster, vilket var nästan 40 procent av alla som röstade
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34. Agitationen mot att
fylla igen Inre hamnen
i Helsingborgs Dagblad
17/9 1950 under rubriken:
”Så här kommer det att
bli!”.

i senaste kommunalvalet (1942) i staden. För att få en ändring skrev
opinionskommittén till Kungl. Maj:t som skulle godkänna bangårdskommitténs förslag.
Regeringen hade påverkats av opinionen och begärde att frågan
skulle utredas vidare. Man menade att bangårdskommittén ensidigt
inriktat sig på järnvägen och inte tagit hänsyn till bland annat hamnutbyggnaden och den väntade trafikökningen efter kriget. Regeringen
fick dock i april 1950 riksdagen med på att godkänna bangårdskommitténs förslag med vissa inskränkningar. En gods- och rangerbangård
skulle anläggas på det gamla exercisfältet söder om staden, men bangårdsavtalet i övrigt måste omprövas, särskilt som en fast förbindelse
över Sundet på nytt diskuterades.1
Inre hamnen hade räddats från igenfyllning och tågspår. Järnvägstrafik skulle inte avskärma staden från hamnen. Ett skönhetsvärde
hade bevarats.
Valrörelsen inför kommunalvalet 1950 präglades av bangårdsfrågan.
Tidningarna ansatte varandra och tävlade om läsarnas gunst, HD med
Ove Sommelius och Skånska Social-Demokraten med sin chefredaktör
Karl Bergström, som också var riksdagsman. De båda chefredaktörerna hade länge bekämpat varandra. Inför valet 1938 – med det allt
starkare Tyskland i bakgrunden – beskyllde Bergström HD för att
vara nazistiskt, och fick till svar att ”Bergström red den nazistiska
käpphästen värre än om han tillhörde herr Goebbels propaganda
ministerium”.2 Valet innebar en viss borgerlig framgång men socialdemokraterna behöll majoriteten.
Bangårdfrågan levde vidare och kopplades till en början, som
antytts, samman med en tänkt broförbindelse Helsingborg–Helsingör.
Då kommunallagarna firade sitt 100-års jubileum och Helsingborgs
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stad gav ut en jubileumsbok i mitten av 1960-talet, hänvisade en av
författarna, stadskanslichefen Folke Andersson, till en utredning som
experter från båda länderna lagt fram. Utredningen förespråkade en
bro Helsingborg–Helsingör framför en sydlig förbindelse Malmö–
Köpenhamn. Därmed skulle bangårdsproblemet också bli löst. Men
så blev det inte. Broförbindelsen kom cirka 35 år senare att gå Malmö–
Köpenhamn. Därmed blev på nytt bangårdsfrågan aktuell men nu
frånkopplad en broförbindelse vid Helsingborg.3
I december 1972 var bangårdsfrågan uppe till diskussion i fullmäktige. Sten Sjöholm (fp) hänvisade till pressens krav på en offentlig
redogörelse för att motverka rykten som florerade. Ture Ågren (m)
hängde på och betonade bangårdfrågans stora intresse bland Helsingborgarna. Hittills hade man bara fått information om tekniska
synpunkter och att dessa varit ”utslagsgivande för utformning av den
stora trafikanläggningen”. Men, betonade Ågren, här måste även ”estetiska, arkitektoniska och stadsbyggnadsmässiga synpunkter” beaktas
eftersom det gällde känsliga ingrepp i stadens centrala delar.4
Sjöholm återkom i november 1973 med en ny interpellation i frågan.
Han sade att det inom kort skulle fattas beslut om en järnvägstunnel
mellan Helsingborg och Helsingör och att en sådan skulle vara byggd
tidigast omkring 1985. Som vi vet blev det ingen tunnel. Men Sjöholm
undrade hur länge Helsingborg skulle tvingas att leva med ”bangårds
eländet”. Förhållandet hade blivit mer och mer kaotiskt5
Efter några års bortovaro var bangårdsfrågan åter uppe till diskussion. Sten Sjöholm (nu liberal samling) frågade i juni 1978 kommunstyrelsens ordförande, Ella Tengbom-Velander (m), vilka åtgärder som
kommer att vidtas i anledning av att fast förbindelse Helsingborg–
Helsingör verkade ha lagts på is. Vidare om avtalet mellan den så
kallade bangårdskommittén och SJ från 1972 fortfarande var aktuellt.
Sjöholm sade att enligt hans mening var bangårdsfrågans lösning ”en
av kommunens mest angelägna och mest betydelsefulla uppgifter”.
Han fick medhåll av Tengbom-Velander som ansåg att nämnda avtal
inte var aktuellt, i alla fall inte i ”oförändrat skick”. Beträffande Öresundsförbindelsen hänvisade hon till kommunikationsdepartementets
remiss angående Öresundsdelegationens betänkande (SOU 1978:18).
Kommunstyrelsen kommer att avge ett svar när ärendet slutbehandlats. Då det gällde spörsmålet om bangårdsfrågan skulle anses som
kommunens viktigaste uppgift framöver gav hon Sjöholm ett fullt
erkännande.6
Sten Sjöholm tackade för svaret, som han alltid gjorde enligt protokollet och konvenansen efter en fråga, men den här gången gjorde
han det säkert inte bara med läpparnas bekännelse, utan även med
känslan att kommunstyrelsen stod bakom honom. Under den förra
regimens maktställning hade han frågat om mycket, men nästan alltid
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35. Sten Sjöholm.

blivit avvisad. I kommunvalet hade han lämnat folkpartiet och valts in
under partibeckningen Liberal samling. Han förespråkade nämligen
borgerlig samverkan och på riksplanet var han en av initiativtagarna
till partiet Medborgerlig samling.
Den långdragna frågan gjorde att en del gamla motioner blev
överspelade då förutsättningar ändrades. I november 1979 beslutade
kommunfullmäktige därför att avskriva fyra motioner från 1960-talet
rörande bangårdsfrågan.7 Men 1984 gick den äntligen mot sin lösning. I december presenterade nämligen kommunstyrelsen ett förslag till överenskommelse mellan SJ och Helsingborg om ordnandet
av bangårdsförhållandena i staden. Avtalet knöt an till 1945 års bangårdsavtal, men med konstaterandet att förutsättningarna ändrats. SJ
tänkte bland annat inrätta en tågfärjelinje mellan Helsingborg och
Köpenhamn och därför ville parterna flytta övrig färjetrafik från ångfärjestationen till nya färjelägen vid den så kallade Hallandshucken.
Sammanfattningsvis omfattade projektet fyra huvudpunkter:
1. En ny trafikterminal skapas dels för fjärr- och lokaltrafik, dels
för två persontågsfärjelägen och dels för busstrafik. Det som
senare kom att kallas (nya) Knutpunkten.
2. Järnvägen från norr läggs dels i nedsänkt läge, dels i tunnel på
sträckan Tågagatan–terminalen. Viadukten över Drottninggatan rustas upp.
3. Ett färjeläge för godstågen byggs i Sydhamnen.
4. En uppställningsbangård anläggs vid Raus.
Det två sista punkterna beräknades vara klara den 1 juni 1986, terminalen (Knutpunkten) i maj-juni 1991. Kommunstyrelsen överlämnade
avtalet med SJ och lokala åtgärder till fullmäktige för beslut, vilket
ägde rum den 20 december 1984. Beslutet var enhälligt.8
I mars 1987 behandlades en motion av folkpartisterna Arne Larsson,
Kjell-Arne Welin och Percy Nessling från november 1986. Motionärerna ville uppskjuta fullföljandet av bangårdavtalet mellan kommunen och SJ ett halvår. Avtalet förutsatte dels att en gemensam terminal
för tåg- och bilfärjorna byggdes i Helsingör, dels att fasta förbindelser
över Sundet låg några decennier framåt i tiden. Förutsättningarna
var, enligt motionärerna, inte uppfyllda i november. Det fanns inget
beslut om den tänkta terminalen i Helsingör. Vidare väntades Öresundsdelegationen under andra kvartalet 1987 föreslå att den fasta
förbindelsen skulle gå över Malmö–Köpenhamn. Detta tillsammans
kommer att ”på ett genomgripande sätt förändra trafiksituationen
över H–H-leden”. Innan avtalet fullföljdes borde man därför, enligt
motionärerna, avvakta utvecklingen ett halvår eller till den 1 juli 1987.
Kommunstyrelsen sade att arbetet med färjelägen i Helsingör var
i gång och att det var viktigt att arbetet fortsatte utan fördröjning
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så att det enligt tidsplanen kunde stå klart 1991. Vidare att om det
blev en fast förbindelse Malmö–Köpenhamn, var det än angelägnare
att fullfölja överenskommelsen med SJ. Styrelsen föreslog att Arne
Larssons med fleras motion inte skulle föranleda någon åtgärd, vilket
de två folkpartisterna i styrelsen reserverade sig mot och yrkade bifall
till motionen. Fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag. De tio
folkpartisterna röstade för motionen.9
Lennart Sjöberg, miljöpartist men vid tillfället utan kommunala
uppdrag i Helsingborg, besvärade sig hos kammarrätten i Göteborg
över beslutet som han ansåg inte hade tillkommit ”i laga ordning”
eftersom hamnstyrelsen och berörda nämnder inte hade hörts. Kommunstyrelsen avvisade besväret och menade att det tidigare beslutet
endast innebar att fullmäktige avvisade en motion om att förskjuta
bangårdsavtalet från 1984 en tid framåt och att om detta avtal rådde
full politisk enighet. Fullmäktige skrev till kammarrätten enligt styrelsens förslag. Mot beslutet reserverade sig fullmäktiges två miljöpartister.10
Den gamla bangårdfrågan gick mot sin lösning. Knutpunkten med
en underjordisk station, genomgående tågspår och tunnel från norr
invigdes 1991. Bangårdsdelegation skrev slutrapport i december 1991,
där den föreslog att ansvaret efter årsskiftet 1991/92 skulle läggas på
kommunstyrelsen och att återstående arbeten skulle slutföras av projektets tjänstemannakår. Kommunstyrelsen tillstyrkte skrivelsen och
fullmäktige beslutade.
Miljöpartisterna Stig Broqvist och Angéla Kustvall reserverade sig.
De ville ha antingen återremiss till kommunstyrelsen eller avslag på
styrelsens förslag. Den förstnämnde menade att rapporten hade för
många brister för att den skulle kunna godkännas. Särskilt gällde detta
miljön och att hela projektet kostat för mycket, kännbart för kommunens övriga verksamheter. Kommunen hade helt enkelt fått dålig
ekonomi på grund av bangårdsprojektet, menade miljöpartisterna.11

Rivningsraseriet
Sveriges städer drabbades under 1960- och 70-talen av en våg av
husrivningar. Vissa bostadshus var nedslitna eller högst omoderna
och förtjänade inget bättre öde än att lämnas åt grävskoporna, ansåg
många. Så skulle människorna inte bo i folkhemmet. Det så kallade
miljonprogrammet innebar också att bostadsbristen skulle avhjälpas
med en miljon nya bostäder. Trycket på lediga ytor för bostäder blev
således betydande. Nya stadskärnor skapades i städerna där den äldre
bebyggelsen fick försvinna och ersättas med betongkolosser. Mitt på
torgen kunde man ibland se ett stort fyrkantigt grått åbäke utan fönster – varuhuset och i grannskapet ofta ett lika grått som förfulande
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36. Gamla Saluhallen
på Sundstorget invigdes
1901 efter den sedermera
utnämnde stadsarkitekten
Alfred Hellerströms ritningar. Äldre vykort.

parkeringshus. I rivningsvågen fanns det också hus som var värda
ett bättre öde men som åkte med av bara farten. Här skulle det inte
finnas kvar något som avvek från det nya och visade upp en äldre
mer tilltalande byggnadsstil. Många som deltog i debatten menade
att åtskilliga byggnadsansvariga i städerna tänkte så.
Även Helsingborg fick känna av rivningsraseriet, vilket inte gick
opåtalat förbi i pressen eller i kommunfullmäktige.

37. Centralpalatset vid
Järnvägsgatan/Stor
torget uppfördes 1887 i en
dansk-holländsk stil efter
ritningar av Johan August
Westerberg. Botten
våningen byggdes om 1906
av stadsarkitekt Alfred
Hellerström.
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38. Centralstationen invigdes av Karl XV 1865. Helgo
Zettervall, en av 1800talets främste arkitekter
i Sverige, ritade fasaden.
Foto 1910.

Gösta Kronholm (vpk) frågade i februari 1971 om det inte revs för
mycket. Vissa fastigheter hade med vanligt underhåll ”kunnat fungera
som bostäder under lång tid framöver” Kronholm var byggnadsarbetare och borde i någon mån veta vad han talade om. Särskilt pekade
han på rivningar i kvarteret Ostronet på Högaborg som väckt protester
hos allmänheten.12
I Helsingborg tycker många numera att det var ett helgerån och
något av en skandal att riva en del byggnader. Protesterna var också
många då rivningarna beslutades. De byggnader som lämnades åt
grävskopornas rov var Gamla saluhallen (riven 1966), Centralpalatset
(rivet 1967), Gamla stadsteatern (riven 1976) och Centralstationen
(riven 1987). Ett hus som dock inte revs var Sofiero slott. I Gustav VI
Adolfs donation till Helsingborgs kommun var villkoret att parken
och trädgårdarna skulle vara i det skick de hade vid kungens död och
att allmänheten skulle ha tillträde till anläggningarna. Däremot fick
slottet och övriga byggnader rivas om det ansågs nödvändigt. Gamle
kungen var väl medveten om slottets dåliga skick. Men kommunen
lät slottet stå kvar även om det var i stort behov av restaurering som
drog en del kostnader. Därmed hade staden bevarat en attraktion av
hög internationell klass.13
Helsingborgs ståtliga teaterbyggnad med huvudentré mot Präst
gatan hade tagits i bruk 1880, men hade med tiden blivit sliten och
uppfyllde inte de krav personalen kunde ställa på en dräglig arbetsmiljö. Kommunfullmäktige hade den 28 maj 1968 beslutat uppföra en
ny teaterbyggnad. På grund av kärv ekonomi vad gällde stadens finan109

39. Gamla Stadsteatern
vid Prästgatan invigdes
1877, men togs i bruk tre
år senare. Den ritades
Adrian Crispin Peterson.
Foto 1976.

ser motionerade folkpartiet i maj 1971, med den flitige Sten Sjöholm
(fp) i spetsen, om att ”mindre angelägna” projekt borde skrinläggas.
Till dessa hörde byggandet av ett nytt teaterhus.14
Kommunstyrelsen svarade att en ny byggnad var nödvändig för att
erbjuda Helsingborgarna god teater och öka stadens attraktionskraft
och att medlen till största delen skulle tas ur den Dunkerska donationen och sålunda inte kom att belasta skattebetalarna. Styrelsen uppmanade därför kommunfullmäktige att avvisa motionen, vilket också
skedde.15 Därmed var det klart att den nya teatern skulle byggas norr
om konserthuset på gamla Gröningen.
Men debatt uppstod om vad som skulle ske med den gamla teaterbyggnaden vid Prästgatan. Den socialistiska majoriteten ville riva
byggnaden, den borgerliga minoriteten att den skulle bevaras. Det
framhölls att en ”mycket stark opinion ogillar grävskopornas ohämmade framfart i centrala staden”. Minoriteten hade stöd av riksantikvarieämbetet som ansåg den för ”omistlig” och vara ”ett märkligt
monument” i landets teaterhistoria. Kommunstyrelsen menade att
fortsatt teaterverksamhet i den gamla byggnaden eller att använda
den som någon form av samlingssal var orealistiskt. Att göra nödvändiga reparationer skulle kosta sju miljoner. Till detta kom också
driftkostnader som inte var obetydliga. Riksantikvarieämbetet hade
dessutom inga medel för detta. Kommunstyrelsen föreslog därför att
110

byggnaden revs, vilket i april 1972 också blev kommunfullmäktiges
beslut.16
Sten Sjöholm återkom i frågan i maj samma år om kostnaderna,
men detta ändrade inte fullmäktiges beslut. Inte heller Sjöholms
motion i maj 1973, då han på nytt pläderade för ett bevarande, ändrade fullmäktiges tidigare beslut. Motionen avvisades med 66 röster
mot 14. Endast folkpartiets samtliga ledamöter i kommunfullmäktige
röstade för den.17
I april 1974 tog debatten ny fart. Curt Ljungberg (m) sade: ”Förändringens stad kallade någon nyligen Helsingborg. Och visst har
Helsingborg förändrats. I få svenska kommuner har grävskoporna
getts så fritt spelrum som här. […] Märkligt nog har Helsingborgs
kommunala myndigheter varit så kallsinniga, ja rent av likgiltiga. Men
än är det inte för sent, än finns det mycket att rädda.”18
Och sent ska syndaren vakna. I december 1974 skickade planverket
och riksantikvarieämbetet ut en cirkulärskrivelse till kommunerna
som rörde bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Cirkuläret
konstaterade ”att intresset har ökat för att bevara den äldre bebyggelsen och äldre kulturhistoriska värdefulla miljöer […] Omvandlingen
av centrala stadsområden har många gånger varit genomgripande och
gett resultat, som man i efterhand beklagar.” En ”aktiv bevarings
politik” förespråkades, som alla instanser i en kommun som sysslade
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40. Nya Stadsteatern
vid Henry Dunkers plats
uppfördes av staden
mellan 1973 och 1976
efter ritningar av Erik
Magnusson.

med stadsplanering, byggnationer eller rivning skulle känna till och
ha för ögonen vid planering. För dem som hade ondgjort sig över
olika rivningar i Helsingborg var cirkuläret naturligtvis ett gefundenes
Fressen, dvs. något som kom väl till pass.
Helsingborg stad hade vid mitten av 1960-talet startat en kulturhistorisk inventering av stadens äldre bebyggelse genom att tillsätta
en kommitté för ändamålet, vilken 1973 lämnade sin utredning till
kommunfullmäktige med förslag om fortsatt utredningsarbete. Kommunstyrelsen lämnade efter remissbehandlingar förslag till beslut av
fullmäktige vilket behandlades i februari 1975. Kommunstyrelsen
föreslog att 50  000 kronor skulle avsättas för fortsatt inventering.
Rolf Clarkson, Carl Bertil Ravén och Ella Tengbom-Velander, alla tre
moderater, reserverade sig dock och ville göra tillägget ”att varje år
i budgeten avsätta medel för bevarande av kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse”. Reservationen avslogs dock av fullmäktige som beslutade
enligt styrelsens förslag.19
Man kan säga att beslutet 1975 var en spik i rivningshysterins kista.
Men om de som ville bevara den gamla teaterbyggnaden på Prästgårdsgatan nu vädrade morgonluft, bedrog de sig. Vid behandlingen
av utgifts- och inkomststaten för budgeten 1976 återkom folkpartiet
med kravet på att byggnaden skulle bevaras. Några moderater kunde
tänka sig ett uppskov med rivningen under tre år. Kommunfullmäktige beslutade emellertid att rivningen skulle fullföljas.20
Vissa borgerliga ledamöter i kommunfullmäktige kände sig dock
utvalda att bevaka rivningsfrågorna, ibland med ett stick mot majori
teten i fullmäktige. Nämnde Curt Ljungberg värnade om den äldre
bebyggelsen inom stadsdelen Olympia och frågade i mars 1976 om en
inventering gjorts av bebyggelsen där. ”Helsingborgs insatser under
det europeiska byggnadsvårdsåret i fjor var inte lysande, men nu har
man fått en chans att rehabilitera sig – att visa att man någonting lärt”
tillade Ljungberg.21
Ljungberg hade tillsammans med de moderata kollegerna Rolf
Clarkson och Carl Bertil Ravén i oktober 1975 motionerat om att
kommunstyrelsen skulle inventera bebyggelsen i de delar av kommunen som ännu inte lagts under lupp. Motionen inleddes med en
travestering ur poeten Erik Johan Stagnelius dikt Suckarnas mystär
från 1820–21:
Tvenne lagar styr kommunens liv
viljan att bevara är det ena
tvånget att förstöra är det andra.
Kommunstyrelsen hävdade att ett uppdrag redan lämnats till kulturnämnden och att det ”fortsatta inventeringsarbetet måste givetvis
samordnas med kommunens övriga planering och verkställas succes112

sivt i mån av tillgång på medel”. Fullmäktige ansåg att frågan därmed
var besvarad.22
Den, i frågan om gamla teaterbyggnadens bevarande, outtröttlige
Sten Sjöholm (fp) återkom i ämnet med en motion i november 1975,
men även denna gång utan framgång. Kommunstyrelsen rekommenderade att motionen avslogs, vilket också skedde med överväldigande
majoritet 57 mot fem. Två ledamöter avstod från att rösta, en var
frånvarande.23
Knut Nilsson (c) motionerade i mars 1979 om att en bevaringsplan
(kom senare att kallas bevarandeplan) skulle upprättas för Helsingborg
som ett led i skyddet för områden med kulturhistoriskt och miljömässigt värdefulla byggnader. Allmänheten och pressen var nu betydligt
mer än tidigare intresserade av kommunens saneringsaktiviteter. Han
sade att en bevaringsplan i första hand borde omfatta Helsingborgs
stadskärna och att många svenska kommuner numera hade sådana
planer.
Han fick stöd av byggnadsnämnden som menade att planen skulle
omfatta området mellan Margaretaplatsen i norr och Söderviadukten i
söder, men också delar av Tågaborg, Högaborg, Slottshöjden och Råå.
Eftersom saneringsverksamheten i kommunen pågick, borde arbetet
med en bevaringsplan påbörjas och göras skyndsamt. Fastighetsnämnden stödde också Nilssons motion, men betonade de ekonomiska realiteterna då det gällde bevarandet. Privata fastighetsägare ville nog inte
acceptera olönsamma ombyggnader om inte staten eller kommunen
tillsköt medel. Fastighetsnämnden ville heller inte att bevaringsplanen
i norr skulle omfatta området fram till Margaretaplatsen utan satte
gränsen till Sankt Jörgens plats. Ambitionsnivån var således något lägre
än hos byggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen tillstyrkte Nilssons motion, men menade att den
skulle vara ekonomiskt genomförbar för såväl fastighetsägarna som
kommunen. Stadskärnan skulle komma i första hand och gränsen i
norr sättas vid Margaretaplatsen. Fullmäktige beslutade utan omröstning, enligt kommunstyrelsens förslag.24
Som definitiv slutpunkt för rivningsraseriet på 1960- och 1970talen i Helsingborg skulle kunna sättas kommunstyrelsens förslag
och fullmäktiges beslut den 27 januari 1981 om kommunalt stöd för
upprustning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Helsingborg.
Kommunstyrelsen tillsatte en kommitté av sju personer för att ta
fram bevaringsplaner. Under arbetet kom kommittén till den slutsatsen att kommunalt bidrag borde ges för upprustning av privatägda
byggnader av stort kulturellt värde. Kommittén hade rådgjort med
kommunförbundet för att ta reda på att kommunallagarna inte lade
hinder i vägen. Det fanns dock vissa villkor för att få stöd. Dels fordrades ett godkännande av byggnadsnämnden och kulturnämnden, dels
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utgick inget bidrag om fastighetsägaren hade eftersatt underhållet.25
Grävskopornas rov i Sveriges städer hör till efterkrigstidens stora
misstag i den offentliga miljön som idag beklagas av de flesta oavsett politisk hemvist. Glädjande är emellertid att många ansvariga så
småningom insåg misstaget och förstod människornas protester och
ibland känsla av vanmakt. Kanske erkände de också för sig själva att
det inte bara hade blivit nybyggt för att möta behoven utan att det
även här och var blivit fult. I Helsingborg är de framtagna bevarande
planerna ett exempel på uppvaknandet för att rädda det som ändå
blev kvar.

Museet
Helsingborgs museum drog igång verksamheten 1909 i det gamla
utrymda skolhuset på Södra Storgatan 31, som uppförts 1845 efter
ritningar av Carl Georg Brunius. Initiativtagare var konsul Oscar
Trapp. Redan från begynnelsen blev museets utrymme för knappt i
byggnaden. Tillbyggnader gjordes och vissa samlingar kunde flyttas
till Fredriksdal som Gisela Trapp (Oscars maka) donerat till staden
1918. Lokalerna på Södra Storgatan blev med tiden otidsenliga och
upplevdes alltjämt som för små. Flera utredningar gjordes genom åren
och frågan var uppe på stadsfullmäktiges bord många gånger.
Arne Larsson (fp) undrade i oktober 1971 hur det gått med stadsfullmäktiges principbeslut från 1966 vad gällde lösningen av museets
lokalfråga. Det verkade nämligen som om inget hade hänt i frågan.
Han var orolig för att samlingarna tog skada om de fortsatte att förvaras i det gamla huset och om museet varit tvunget att tacka nej till
donationer på grund av utrymmesbrist.26
Planerna på ett nytt stadsmuseum diskuterades på nytt i april 1978.
Frågan gällde i första hand var ett sådant skulle ligga. Flera förslag
övervägdes. Fastighetsnämnden hade tittat på en om- och tillbyggnad
av kasernerna på Berga och en nybyggnad på Fredriksdal. Fastighetskontoret räknade på kostnaderna. En förläggning till Berga skulle
kosta 45 miljoner, en nybyggnad på Fredriksdal 77 miljoner. Kultur
nämnden å sin sida ville dock varken ha något museum på Berga
eller Fredriksdal. Berga ansågs inte erbjuda ”nutidsenliga lokaler” och
Fredriksdal en koncentrering som inte låg i linje med tidens kulturpolitik som i stället strävade mot differentiering och decentralisering.
Kulturnämnden ville ha en ny förutsättningslös utredning, som kommunstyrelsen anslöt sig till och rekommenderade kommunfullmäktige
att tillsätta, vilket också skedde.27
Samtidigt kände sig Sten Sjöholm (liberal samling, ls) manad att
delta i debatten om museets placering i staden. Han hänvisade till 1967
då stadsfullmäktige hade beslutat bygga ett nytt museum i Pålsjö skog
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och protesterna mot detta som, enligt Sjöholm, ökat med åren. Han
kom med ett nytt förslag, nämligen Nicolaiskolan vid Bergaliden som
snart väntades bli tom efter att en ny skola hade uppförts. Kommunstyrelsen, efter att ha hört skolstyrelsen och kulturnämnden, rekommenderade avslag av den anledningen att Nicolaiskolan inte skulle bli
ledig under överskådlig tid. Fullmäktige följde rekommendationen.28
Även folkpartisterna Rune Carlsson, Arne Larsson och Percy Nessling deltog i debatten. De föreslog Fredriksdal som plats för det nya
museet. Kommunstyrelsen hänvisade till den förutsättningslösa utredningen och ville i detta läge inte binda sig för eller avvisa Fredriksdal
som plats för ett nytt museum, trots att kulturnämnden förkastat
Fredriksdal.29
Marianne Tretow (m) motionerade i september 1984 om att sprida
ut en del av samlingarna som förvarades i magasin till olika offentliga
lokaler. Kommunstyrelsen menade att kulturnämnden redan gjorde
depositioner och att denna verksamhet kunde öka utan att fullmäktige
behövde utfärda särskilda bestämmelser, vilket också blev fullmäktiges
beslut.
Museets lokalsituation uppmärksammades samtidigt av de tre folkpartisterna, Percy Nessling, Arne Larsson och Kjell-Arne Welin. De
ville att Pålsjö slotts tomma utrymmen skulle inredas åt parkförvaltningen. Med anledning av detta borde ett beslut från 1967 som inne115

41. Helsingborgs stad
byggde huset vid Södra
Storgatan 31 efter Carl
Georg Brunius ritningar
1845. Först fanns här olika
skolverksamheter, som
efterträddes av Helsingborgs museum 1908 som
blev kvar till 1996.

höll ”uppförande av ett nytt stadsmuseum vid Pålsjö slott” upphävas.
Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget och fullmäktige upphävde det
tidigare beslutet. Därmed hade ett länge diskuterat förslag fallit.
I december 1984 gjorde kulturnämnden en framställning om ett til�läggsanslag på 425  000 kronor för museets ombyggnad, vilket avslogs
av kommunstyrelsens socialistiska majoritet, men tillstyrktes av den
borgerliga minoriteten, bland annat för att främja den stadshistoriska
utställning som skulle göras till Helsingborgs 900-årsjubileum 1985.
Voteringen i fullmäktige gav en knapp majoritet för kommunstyrelsens förslag 33 mot 32. Miljöpartiets två ledamöter röstade med den
borgerliga minoriteten.
Samitidigt ville kulturnämnden utreda museiverksamhetens framtida inriktning, omfattning och lokaliteter samt begärde ett anslag till
utredningskostnaden på 350  000 kronor. Kommunstyrelsen föreslog
fullmäktige att uppdra till kulturnämnden att utreda enligt ovan, men
nedsatte kostnaderna till 275  000 kronor som också blev fullmäktiges
beslut.30
I april 1989 var museets framtida ”inriktning, omfattning och lokaliteter” åter uppe till debatt i kommunfullmäktige. Här ska lokaliteterna, dvs. den kommande placeringen i Helsingborg följas. Bakgrunden var fullmäktiges nämnda uppdrag till kulturnämnden att utreda
var ska det nya museet skulle ligga.
I juni 1987 presenterades ett utredningsförslag som sändes till cirka
40 instanser för yttrande. 21 instanser svarade före den utsatta tiden,
1 januari 1988. Under våren 1988 kommenterade kulturnämnden de
inkomna yttrandena och sände sedan dessa och utredningen till kommunfullmäktige den 4 maj och ville att fullmäktige skulle besluta
”att fastställa museets framtida placering till Norra Hamnenområdet”.
Dessutom borde byggnadsarbetena ske samtidigt med områdets övriga
exploatering och en arkitekttävling utlysas ”för att ge byggnaden en
sådan utformning att den blir en attraktion i sig”.
Socialdemokraterna i kulturnämnden Tomas Nordström, AnnaBritta Johansson och Maria Ward reserverade sig mot platsen och
menade att den behövde ytterligare utredas ”med inriktning på de
båda huvudalternativen Norra Hamnen – Ångfärjestationen och
Terrassen – Kärnan”, och att detta skulle utredas tillsammans med
byggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen menade i april 1989 att då det gällde placeringen
var man inte beredd att i dagsläget ta ställning eftersom museets lokalprogram kunde ha avgörande betydelse för museets placering. Styrelsen föreslog därför att fullmäktige skulle besluta att ge kulturnämnden i uppdrag att göra ett förslag till sådant lokalprogram. Mot detta
reserverade sig de fyra moderaterna, folkpartisten och miljöpartisten
(Rickard Persson) i styrelsen som i stället yrkade på att fullmäktige
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skulle besluta att i stället bifalla kulturnämndens förslag. Centerpartiets ledamot röstade för det socialdemokratiska förslaget.
I kommunfullmäktige yrkade Arne Larsson (fp) att kulturnämndens förslag skulle bifallas i sin helhet och om inte det gick att museets
placering skulle utredas ytterligare av kulturnämnden med inriktning
på Norra hamnen eller Kärnan samt att detta skulle ske tillsammans
med byggnadsnämnden. I Larssons första yrkande instämde Jan Backman och Berit di Girolamo, båda moderater, samt Tomas Kareld (vpk)
och i det andra yrkandet Jan Backman (m). Lennart Sjöberg (mp) med
instämmande av Lars-Göran Persson (c), Rickard Persson (mp) och
Leif Åke Bengtsson (c) yrkade på bifall till kommunstyrelsens förslag.
Voteringen visade att för Sjöbergs yrkande röstade 39 ledamöter,
samtliga socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister (29+4+6),
medan Larsons första yrkande fick 26 röster, samtliga moderater,
folkpartister och vpk-are (16+8+2). Beträffande Larssons andrahands
yrkande avslogs detta med 38 röster, samtliga socialdemokrater och
miljöpartister samt tre centerpartister (29+6+3) mot 25, samtliga
moderater och folkpartister och en centerpartist (16+8+1). Vpk:s två
ledamöter avstod från att rösta.31
Naturligtvis var detta en fråga om museets placering men också
osäkerhet om hur socialdemokraterna skulle ställa sig. Partiet hade
efter valet 1988 ingen egen majoritet i fullmäktige men fick det i denna
fråga tillsammans med centerns och miljöpartiets röster. Miljöpartisten Rickard Persson hade först röstat för kulturnämndens förslag och
därefter emot. Antingen hade han rättat in sig i partiledet eller också
var det taktik från början.
Percy Nessling (fp) interpellerade kommunstyrelsens ordförande i
april 1991 om hur de antikvariska myndigheterna såg på ett museum
förlagt till området kring Kärnan. Ordföranden, Birger Håkansson
(s), svarade med att hänvisa till en skrivelse från länsstyrelsen i vilken
tre alternativ diskuterades: Norra hamnområdet, Slottshagen och
Fredriksdals friluftsmuseum. Färjestationskvarteret hade förordats av
museiutredningen 1988. I den länstäckande stationsinventeringen som
gjorts 1978 hade stationshuset inte prioriterats, men stationen hade
”ett stort lokalhistoriskt värde”. Frågan om dess ”eventuella bevarande
och integrering med en ny museibyggnad” borde prövas då projekteringshandlingar tagits fram. Möjligheter fanns också till en placering
av museet i närheten av konserhuset och stadsteatern. Området kring
Kärnan avvisade länsstyrelsen eftersom det hade ett stort kulturhistoriskt värde både nationellt och nordiskt. Beträffande Fredriksdal
fanns från ”kulturhistoriska aspekter” inget att erinra mot att museet
byggdes där, ansåg länsstyrelsen.32
Frågan om ett medeltidsmuseum i anslutning till Kärnan och dess
omgivning diskuterades i april 1992. Lennart Sjöberg och Angéla Kust117

vall från miljöpartiet hade året före motionerat i frågan. Motionen
togs emot positivt av museinämnden som dock menade att frågan var
känslig bland annat för miljön i Slottshagen och att Kärnan bara hade
en enda utrymningsväg vid brand och dylikt. Ett medeltidsmuseum
borde därför byggas på annan plats.
Kommunstyrelsen ställde sig bakom nämnden och lade till att
frågan om ett nytt stadsmuseums placering ännu inte var avgjord.
Motionen borde därför avslås, vilket fullmäktige beslutade.33
Kommunstyrelsen föreslog i mars 1993 att en folkomröstning om
museets placering – Norra hamnen eller Slottshöjden – skulle hållas.
Någon kommunal folkomröstning hade inte hållits i Helsingborg tidigare. Röstningen var tänkt att äga rum under perioden 29 mars till 22
april. Den av styrelsen tillsatta museidelegationen hade väckt tanken
redan i juli 1992. De fem socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverade sig dock, inte mot folkomröstningar som sådana, men mot
tiden. Man var rädd för att kanske bara 25 procent av de röstberättigade skulle gå till vallokalen. Museets placering skulle då avgöras av
endast en tiondel av samtliga röstberättigade. Ett ”högt valdeltagande
[var] en förutsättning för demokratiska beslut i folkomröstningar”.
Reservanterna menade att kommunalvalet i september 1994 var bästa
tiden för en folkomröstning, då valdeltagandet beräknades vara högt.
Då frågan behandlades i fullmäktige visade det sig att flera olika
yrkanden gjorde att frågan bordlades. Dessutom hade flera motionerat
om bland annat flera alternativa placeringar. Någon vecka senare var
frågan på nytt uppe i fullmäktige, som då beslutade att folkomröstningen skulle ske, men att röstningstiden framskjutits till mellan 10
maj och 3 juni. Kostnaden beräknades stanna vid en miljon kronor.
Cirka 6  000 av de röstande föredrog Slottshagen medan det vinnande förslaget, Norra hamnen, fick dubbelt så många röster. Det
säregna var att över 15  000 röster blev ogiltiga eftersom röstkort saknades i de inskickade kuverten. Kommunen hade nämligen bestämt
sig för poströstning.
Då kommunfullmäktige omsider i december 1993 fattade beslut i
frågan var det efter tilläggsyrkanden i fullmäktige. Slutet blev emellertid ett samlat grepp om vad som skulle byggas: museibyggnad i
Norra hamnen, grafiskt museum för högst nio miljoner kronor och
ett Kulturmagasin för 65 miljoner kronor, båda på Fredriksdal. Högst
fem miljoner kronor ställdes till kommunstyrelsens förfogande för att
genomföra en arkitekttävling om det nya museet.
Museidelegationen hade beräknat kostnaderna för det nya museet
till 160 miljoner kronor. Kommunstyrelsen menade att finansieringen
i ett första steg skulle ske dels från de fonderade medel som för tillfället
fanns att tillgå, dels senare i ett andra steg som redovisade resterande
finansiering. Dessutom skulle utdelningar från de Dunkerska fon118

derna överföras till museibyggnadsfonden till dess samtliga museibyggnader var uppförda och kostnaderna betalats. Detta blev även
fullmäktiges beslut.34
Kommunfullmäktiges beslut från december 1993 om ett nytt stadsmuseum i Norra hamnen (och en arkitekttävling om husets utseende)
reviderades av kulturstyrelsen i juni 1995, som föreslog att inte endast
ett stadsmuseum skulle inrymmas i den nya byggnaden utan även
”närliggande kulturverksamheter”, som ”Musikskolan, Kultur för
barn och ungdom och andra kulturverksamheter samt kulturstyrelsens
förvaltning”. Kommunstyrelsen föreslog fullmäktige att besluta efter
kulturstyrelsens förslag. Vidare menade styrelsen att definitivt beslut
om byggandet kunde ske först då man visste hur mycket man kunde
räkna med att få ur de Dunkerska fonderna.
Mot kommunstyrelsens beslut reserverade sig samtliga fyra moderater. Vid fullmäktiges behandling av ärendet yrkade socialdemokraterna, centern, och vänsterpartiet att styrelsens förslag skulle bifallas,
medan folkpartiet yrkade att styrelsens förslag skulle bifallas men med
den skillnaden att ”andra kulturverksamheter” skulle strykas. Moderaterna och spi yrkade på att styrelsens förslag skulle avslås.
Fullmäktige beslutade emellertid enligt kommunstyrelsens förslag
med det tillägget att arkitekttävlingen skulle utlysas senast den sista
juni 1996. Samtliga moderater och spi:are reserverade sig mot fullmäktiges beslut.35
I augusti 1997 beslutade fullmäktige att överföra ansvaret för musei
projektet från tekniska nämnden till dåvarande Kärnfastigheters styrelse men i nära samarbete med kommunstyrelsen. Samtidigt konstaterades att arkitekttävlingen var genomförd.36
Detaljplan för museibyggandet överlämnades av byggnadsnämnden
i augusti 1998. Utformningen skedde utifrån det vinnande förslaget.
Planområdet omfattade cirka 10  000 kvadratmeter och begränsades
av Kungsgatan, Brogatan, Norra hamnbassängen och Tullaregatan,
dvs. det som idag är Dunkers kulturhus. Kommunstyrelsen föreslog
fullmäktige besluta om detaljplanen vilket skedde i samma månad.
Tasso Stafilidis (v) hade som tidigare yrkat på att huset skulle flyttas
söderut. Rolf Andersson (s) och miljöpartisterna Birgitta Möller och
Rickard Persson hade yrkat avslag på kommunstyrelsens förslag. Men
dessa yrkanden avslog fullmäktige.37
Under våren 1999 diskuterades vad det nya museet skulle heta.
Olika förslag framkom. Med anledning av att museibyggnaden var
ett av stadens större projekt under 1900-talet ansåg kommunstyrelsens ordförande Björn Anderberg (m) att namnfrågan var ”av stor
betydelse”. En namntävling borde därför utlysas under maj. Styrelsen
föreslog fullmäktige att besluta om tävlingen och uppdra åt kulturnämnden, styrelsen för Helsingborgs museum och musikskola samt
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42. Dunkers kulturhus
vid Sundstorget uppfördes
av staden mellan 2000
och 2002 efter den danske
arkitekten Kim Utzons
ritningar.

tekniska nämnden att bereda de inkommande tävlingsförslagen. Styrelsen skulle sedan besluta och fastställa det vinnande förslaget.
Fullmäktige beslöt enligt styrelsens förslag. Britta Möller (mp) fick
antecknat till protokollet den för henne självklara frågan: ”Behövs det
verkligen en tävling för att fastställa att Helsingborgs museum skall
heta Helsingborgs museum?”.38 Men så lätt gick det inte. Det diskuterades och röstades om flera förslag i kommunstyrelsen innan den i
juni 1999, med knappast möjliga majoritetet (sju mot sex), stannade
för namnet Dunkers kulturhus.
Det gamla tullhuset på platsen revs och Dunkers kulturhus uppfördes mellan 2000 och 2002. Invigningen ägde rum den 27 april 2002
av kronprinssessan Victoria. Alla som var med glömmer det aldrig
eftersom det inte bara regnade utan vinden ven så att många paraplyer
inte klarade anstormningen.
I februari 2003 lämnade kommunstyrelsen ekonomisk slutrapport
över Dunkers kulturhus. Det gällde såväl verksamhetsprojektet som
byggprojektet. Det visade sig att kostnadsfördyringen uppgick till 42,2
miljoner kronor. Fullmäktige beslutade att godkänna fördyringen och
att i redovisningen boka upp motsvarande fordran från Dunkers fondmedel.39
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Öresundsförbindelsen
En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är en fråga som
sysselsatt staden, dess invånare och andra intressenter i över 100 år.
Debatten tog ny fart efter andra världskriget. Helsingborgarna och
kommunen arbetade för att bron skulle gå vid Sundets smalaste del,
dvs. Helsingborg–Helsingör. Men som vi vet kom bron att gå mellan
Malmö och Köpenhamn och invigas 2000. Efter denna nesa inriktade
sig kommunen på en järnvägstunnel för gods- och persontrafik mellan
systerstäderna. Låt oss följa debatten något mer i detalj.
Öresundsförbindelsens betydelse blev med tiden av större nationellt
intresse vid sidan om det skånska. Kommunfullmäktige diskuterade
i december 1978 kommunstyrelsens förslag till svar på kommunikationsdepartementets begärda synpunkter på utredningen ”Öresundsförbindelser” (SOU 1978:18). Styrelsen hade inhämtat åsikter från
byggnadsnämnden, hamnstyrelsen, fastighetsnämnden, gatunämnden, bangårdskommittén och Skånes Handelskammares Helsingborgskommitté. Fullmäktige sammanfattade synpunkterna: Eftersom
en fast förbindelse över Sundet låg långt fram i tiden borde snarast
den fortsatta färjefarten prioriteras. Åtgärder för detta skulle därför
sättas in i Helsingborg. Vidare kunde man inte bortse från det stora
bortfallet av arbetstillfällen som en fast förbindelse med säkerhet kom
att förorsaka. Men, om ändå en sådan byggdes, borde denna gå över
Helsingborg–Helsingör och vara en järnvägsförbindelse. Fullmäktige
var i det närmaste enig i sina synpunker.40
Ivern för en fast förbindelse var sålunda inte särskilt stor även om
Helsingborg skulle vinna på om en sådan trots allt byggdes. Men
frågan stöttes och blöttes under 1980-talet i både Sverige och Danmark på riksnivå och i Skåne och på Själland, i Malmö och Köpenhamn samt i Helsingborg och Helsingör. Regeringarna i båda länderna
gjorde en så kallad viljeinriktning 1991 om att bygga förbindelsen.
Svenska regeringen beslutade 1994 att bygga bron mellan Malmö och
Köpenhamn och påbörja arbetet året därpå. Den högtidliga invigningen ägde rum den 1 juli 2000 under närvaro av den svenske kungen
och danska drottningen.
Då det stod mer eller mindre klart att en fast förbindelse skulle bli
av, opponerade sig fullmäktigeledamöter från vpk och miljöpartiet.
Inger Svensson (vpk) motionerade i maj 1986 om att en skrivelse
skulle sändas till regeringen där en Öresundsbros miljömässiga negativa konsekvenser för Helsingborg påpekades. Enligt henne var en
bro ”en manifestation för bilismen och ökade lastbilstransporter”.
Vägarna skulle byggas ut, åkermark asfalteras, tillfälliga arbeten öka
till en början, men sedan skulle ”mångdubbelt fler arbetstillfällen”
försvinna. Utsläppen av kolväten och kväveoxider skulle bidra till
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försurning och skogsdöd. Allt detta skulle leda till att Skåneregionen
utarmades, enligt motionären.
Kommunfullmäktige ansåg i april 1987, på kommunstyrelsens förslag, motionen besvarad genom att hänvisa till en skrivelse som kommunen gjort till länsstyrelsen i Malmö angående konsekvenserna av
en bro över Sundet. I denna betonades särskilt önskemål om en ny
eller kompletterad utredning om konsekvenserna av en fast förbindelse
mellan Skåne och Själland.41
Rune Celvinsson (mp) motionerade i september 1991 om pengar
till en kampanj mot en Öresundsbro Malmö–Köpenhamn, enligt
regeringarnas i båda länderna viljeinriktning. Han angav tjugo skäl
mot en bro. Kommunstyrelsen avstyrkte med motiveringen att det
knappast var en sak för Helsingborgs kommun att föra en kampanj
mot ett beslut fattat av regering och riksdag och som heller inte
direkt gällde kommunens område. Detta blev också fullmäktiges
beslut.42
Mohamed Benrabah (”politisk vilde”) motionerade i februari 1994
om stöd till Greenpeace för projektering av en tågtunnel under Öresund, som alternativ till den föreslagna bron. Helsingborgspartiet, som
den tidigare socialdemokraten Benrabah nu tycktes tillhöra, krävde
att staden med en krona per kommuninvånare stödde Greenpeace i
dess projekteringsarbete av en tunnel. Kommunstyrelsen tyckte att
det samarbete som sedan ett år pågick mellan Helsingborgs, Ljungbys, Värnamos och Jönköpings kommuner om höghastighetståg till
kontinenten via en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör var tillräckligt. Styrelsen föreslog därför att motionen skulle avslås, vilket
också blev fullmäktiges beslut. Mot detta reserverade sig Benrabah
och fullmäktiges två miljöpartister.43
Efter att bron invigts återupptogs tanken på en fast förbindelse
mellan Helsingborg och Helsingör. Den här gången pläderades det,
som framhållits, för tunnelalternativet.
Kommunstyrelsens ordförande, Peter Danielsson (m), fick möjlighet att utveckla tankarna om en HH-led efter interpellation i frågan
av Magnus Ehrencrona (mp) i augusti 2007. Danielsson menade att
goda kommunikationer var ”A och O för Helsingborgs stads attraktivitet”, inte minst för näringslivet och för Helsingborgarna. Det var
därför viktigt för kommunledningen att staden behöll positionen som
knutpunkt för kommunikationerna. Aktuella projekt ansåg han vara
dubbelspår på Västkustbanan, tunnel under Tågaborg, fast HH-förbindelse och med tiden den så kallade Europabanan. Framgång för
projekten krävde långsiktigt och strategiskt arbete, menade Danielsson. Han sade också att förmodligen kommer Öresundsbron snart
att drabbas av ”kapacitetsbrist”, vilket naturligtvis ytterligare talade
för HH-leden.
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Den så kallade Söderdelegationen arbetade för att få igång en
”förutsättningslös utredning”, som borde vara nationell med både
svensk och dansk medverkan. Det senare var viktigt eftersom ”beslut
och finansiering” låg på staten.44
Söderdelegationen gick sedermera upp i H+.

Norra hamnen
På initiativ av hamndirektionens ordförande, konsul Petter Olsson,
byggdes Norra hamnen mellan 1884 och 1891. Det första tågfärjeläget
invigdes 1892. Konstruktör var hamningenjören Johan Dunker. Funktionen som handelshamn upphörde under 1980-talet.
I mitten av 1980-talet började debatterna om vad som skulle ske med
den gamla Norra hamnen och det frilagda området som skulle bli ledigt
då järnvägen lades i tunnel och bangården försvann. Kommunstyrelsen föreslog i fullmäktige i januari 1985 att dels uppdra åt styrelsen att
anordna en allmän nordisk idétävling om hur ett bostadsområde kunde
se ut i detta ”utomordentligt attraktiva läge”, unikt i landet, dels tillsätta en jury för att bedöma tävlingsförslagen. Vidare förslog styrelsen
att 700  000 kronor skulle tas från fullmäktiges budget för oförutsedda
utgifter, där 500  000 kronor var prispengar. Summan skulle överföras
till kommunstyrelsen för att täcka kostnaderna för tävlingen.
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43. Öresundsbron mellan
Malmö och Köpenhamn
blev finalen i en kamp
som fördes på flera plan.
Men kraftmätningen
fortsatte. Från Helsingborgshåll förordades även
en tunnelförbindelse
Helsingborg‒Helsingör,
HH-leden, för att möta
bland annat brons ofullkomlighet då det gäller
att svälja det allt större
trafikflödet.

Detaljer i kommunstyrelsens förslag var bland annat en överenskommelse med Skånska Lantmännen om förvärv av befintliga silooch magasinsanläggningar i hamnen. Tävlingsområdet begränsades i
väster av Sundet, i söder av Inre hamnen, i öster av Drottninggatan
och i norr av Liatorpsplatsen (Viadukten). Dessutom skulle tävlingen
röra områdets generella utformning och inte syssla med detaljplanering av bebyggelsen.
Partierna i kommunfullmäktige var i stort eniga om bostadsbyggandet i Norra hamnen, men de borgerliga partierna reserverade sig
mot att tävlingstiden inte satts ut. Reservanterna ville att den skulle
specificeras till minst fyra månader för att ”få fram önskade tävlingsbidrag”. Fullmäktige avslog dock reservationen.45
Partierna var heller inte eniga om hur bostadsområdet i Norra
hamnen skulle utnyttjas (exploateras). Fastighetsnämnden, med
socialdemokratisk majoritet, ville ha ett bemyndigande att få sluta
överenskommelse med AB Helsingborgshem, HSB och Riksbyggen,
vilket den borgerliga minoriteten i nämnden motsatte sig, som dels
tyckte att det var olyckligt att föregripa arkitekttävlingen som ju
också var en idétävling, dels ville släppa in privata byggherrar som på
lika villkor skulle få konkurrera med ”kommunala eller kooperativa
byggherrar” till ”lägsta möjliga kostnad” och dessutom tyckte att det
var oansvarigt att binda ”kommande fullmäktigeförsamlingar” vid
ett avtal eftersom ingen exploatering skulle komma att äga rum före
”nästa valperiods utgång”, dvs. före valet 1988.
Kommunstyrelsens majoritet gick på samma linje som fastighetsnämndens majoritet och rekommenderade fullmäktige att fatta beslut
enligt majoriteternas förslag. Och så blev det med 33 röster mot 32.
Här kan man se en ideologisk skillnad. Kommunstyrelsens och
fullmäktiges socialistiska majoritet menade att eftersom bostads
bebyggelsen i det centrala Helsingborg var hyresfastigheter i enskild
ägo, var det rimligt att det i Norra hamnen blev övervägande bostadsrätter, som exploaterades av de kommunala eller kooperativa bostadsbolagen och inte av privata bolag.46 Kanske ansågs detta underförstått
vara en möjlighet att motverka segregationen inom Helsingborg.
Saken var inte utagerad med detta. Norra Skånes Fastighetsägareförening överklagade kommunfullmäktiges beslut till kammarrätten i
Göteborg. Föreningen ansåg att fullmäktige dels överskridit sin befogenhet, dels att beslutet var ”orättvist”, eftersom de tre bostadsföretagen obehörigt gynnades genom att de fick ensamrätt till uppförandet
av bostäder inom Norra hamnen. Kommunstyrelsens majoritet yrkade
på avslag till fastighetsägareföreningens besvär, minoriteten på bifall.
Fullmäktige beslutade med samma röstetal som tidigare, 33 mot 32, att
till kammarätten yrka på avslag till fastighetsägareföreningens besvär.47
De borgerliga partierna och miljöpartiet såg måhända kittet mellan
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bostadsbolagen (HSB och Riksbyggen) och arbetarrörelsen som ett
hot mot den fria konkurrensen.
Vilka som skulle få bygga eller exploatera Norra hamnen var under
nästa mandatperiod (1986–1988) åter uppe. (Vi drar oss till minnes
att de borgerliga partierna hade 32 mandat i fullmäktige, socialisterna
31 och miljöpariet, som vågmästare, två. I kommunstyrelsen och i
nämnderna hade emellertid de borgerliga partierna majoritet.) Den
borgerliga majoriteten i fastighetsnämnden skrev till kommunfullmäktige i december 1987 och begärde en tilläggsöverenskommelse
med de berörda bostadsföretagen, alternativt upphäva den tidigare
överenskommelsen, som fattats av kommunfullmäktige. Vad saken
gällde var att förutom HSB, Riksbyggen och Helsingborgshem släppa
in även privata byggherrar företrädda av Byggkonsortiet Helsingborgsbyggarna. Som skäl uppgavs att Sundstorget numera också ingick i
bostadsområdet Norra hamnen.
Förslag till överenskommelse mellan kommunen och de tidigare
byggföretagen samt konsortiet presenterades av fastighetsnämnden.
Överenskommelsen innebar att de fyra intressenterna skulle få en
fjärdedel var inom bostadsområdet, men att konsortiet i huvudsak
skulle få bygga ”lokaler för kommersiellt bruk” vid Sundstorget. Skulle
konsortiets andel, dvs. fjärdedelen, inte helt kunna rymmas vid torget
så skulle återstående andel byggas i ”övriga delar av bostadsområdet”.
De fyra socialdemokratiska ledamöterna i fastighetsnämnden reserverade sig mot nämndens beslut. Skulle fullmäktige förkasta överenskommelsen ville fastighetsnämnden att den tidigare överenskommelsen med HSB, Riksbyggen och Helsingborgshem skulle upphöra att
gälla så att nämnden på nytt och ”förutsättningslöst” kunde fortsätta
att arbeta med en ny överenskommelse om byggrätterna i området.
Även mot detta reserverade sig nämndens socialdemokratiska minoritet.
Den borgerliga majoriteten i kommunstyrelsen gick på fastighetsnämndens beslut och föreslog fullmäktige att fatta beslut enligt detta.
De sex socialdemokratiska ledamöterna reserverade sig.
Vid avgörandet i fullmäktige yrkade Uno Aldegren (s) med flera på
att fastighetsnämnden skulle få i uppdrag att förhandla med bostadsföretagen om ett tilläggsavtal där de förband sig att ”upplåtelseformen
kooperativ hyresrätt skall utnyttjas i Norra hamnen”. Gick inte detta
skulle fastighetsnämndens framställning inte bifallas. Rune Svensson
(c), Ella Tengbom-Velander (m) och Bert Alfson (mp) yrkade bifall
till kommunstyrelsens/fastighetsnämndens förslag om att den tidigare överenskommelsen med HSB, Riksbyggen och Helsingborgshem skulle upphöra. Jerker Swanstein (m) och Ragnar Arvidsson (fp)
yrkade för bifall till kommunstyrelsen/fastighetsnämnden förslag,
vilket ju innebar ett godkännande av i första hand överenskommel125

sen mellan fastighetsnämnden och de fyra byggintressenterna, alltså
även konsortiet.
Vid beslutet i kommunfullmäktige avslogs Aldegrens yrkande med
34 röster mot 31. Fullmäktige beslutade vidare med samma röstetal
bemyndiga fastighetsnämnden att upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut rörande kommunens avtal med HSB, Helsingborgshem
och Riksbyggen om bebyggelsen i Norra hamnen. 29 socialdemokrater
och 2 vpk:are reserverade sig mot beslutet.48
De borgerliga partierna hade drivit igenom förkastandet av det
gamla beslutet om vem som skulle få bygga i Norra hamnen med hjälp
av rösterna från miljöpartiets två ledamöter.
Socialdemokraterna Bertil Svensson och Tomas Nordström besvärade sig i april 1988 till kammarrätten i Göteborg. De menade att
beslutet inte var ”tillfredsställande berett”. Svensson sade dessutom
att det vilade på ”orättvis grund”, Nordström att det kränkte hans
enskilda rätt. Besvären avvisades av kommunstyrelsen, som föreslog
skrivelse om detta till kammarrätten. Den socialdemokratiska minoriteten i styrelsen reserverade sig och föreslog fullmäktige att besvären
skulle bifallas. Men fullmäktige stannade för kommunstyrelsens förslag och beslutade därefter.49
Fastighetsnämnden upprättade ett nytt förslag till överenskommelse om byggnadsrätterna i Norra hamnen, Sundstorget undantaget, mellan kommunen och HSB, Hälsingborgshem, Riksbyggen och
Handelsbolaget Helsingborgsfastigheter, bildat av Skanska, Siab och
Göran Bengtssons Byggnads AB. Kommunstyrelsen föreslog i oktober
1988 fullmäktige att besluta enligt fastighetsnämndens beslut, vilket
styrelsens socialdemokrater reserverade sig mot och i stället föreslog
fullmäktige att inte bifalla kommunstyrelsens/fastighetsnämndens
yrkande.
I valet 1988 hade de borgerliga partierna förlorat sammanlagt fyra
mandat och stannat på 28, socialdemokraterna och vpk behållit sina 31,
och vinnarna, miljöpartiet, ökat fyra och fått sex mandat. Kommunfullmäktige beslutade därför att bordlägga ärendet till den nyvalda
fullmäktigeförsamlingens första sammanträde i slutet av november
1988. Ärendet slutade med att kommunfullmäktige återsände ärendet
till fastighetsnämnden. Mot detta och för kommunstyrelsens tidigare
förslag reserverade sig samtliga borgerliga ledamöter.50
Fastighetsnämnden kom med ett nytt förslag som behandlades av
fullmäktige i september 1989. Byggnadsrätten fördelades enligt detta
så att HSB och Riksbyggen fick 30 procent var, varvid hälften av
lägenheterna skulle vara bostadsrätter och den andra hälften kooperativa hyresrätter. Helsingborgshem fick 40 procent av byggnadsrätten, alla lägenheterna skulle vara hyresrätter. Kommunstyrelsen biföll
fastighetsnämndens förslag. Rickard Persson (mp) reserverade sig och
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begärde att styrelsen skulle avslå fastighetsnämndens begäran. Området var mycket speciellt och bostadsrätterna skulle det komma att ”bli
en oerhörd spekulation i”. ”Vi”, dvs. miljöpartiet, ”kan inte ställa upp
på att man med offentliga medel subventionerar rikemansbostäder”,
sade Persson. Samtidigt försäkrade han att partiet i och för sig inte
hade något emot bostadsrätter som boendeform.
Kommunfullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag med 57
röster mot åtta, som gavs av miljöpartiets och vpk:s ledamöter, vilka
också reserverade sig mot fullmäktiges beslut.51
Den flitige reservanten Rickard Persson (mp) reserverade sig också
mot kommunstyrelsens förslag till planprogram för Norra hamnområdet. ”Mycket lite” av miljöpartiets invändningar hade beaktats, menade han. Dessa var bland annat: Parkeringsplatserna borde
minskas, tveksamheter till den tänkta småbåtshamnen, inga höghus,
ångfärjestationen kvar, inget parkeringshus under Sundstorget, inga
bilar inom Norra hamnen (P-platser för boende kunde byggas inom
Knutpunkten), solfångare och varmvattenberedare på taken, lämpliga
vindkraftverk skulle planeras i området och växthuseffektens framtida
konsekvenser i Norra hamnen måste belysas.
Beträffande bilar i Norra hamnen behandlades i juni 1989 en motion
från förra mandatperioden av Bert Alfson (mp) om ett bilfritt Norra
hamnen. Kommunstyrelsen menade att biltrafiken i området skulle
begränsas ”så långt som möjligt”, men att helt utesluta den vore att
motverka syftet med att ”skapa ett bra bostadsområde”. De boendes
parkeringsbehov skulle i första hand tillgodoses genom garage under
fastigheterna. Ingen allmän parkering planerades inom området. Fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag och ansåg att motionen
därmed skulle anses besvarad.52
Då Perssons motion skulle avgöras i fullmäktige i december 1989 var
stämningen irriterad. Ordföranden, Inger Andersson (s) fann nämligen anledning att avbryta ett anförande av Lennart Sjöberg (mp), som
talade för Perssons yrkande, och påminna Sjöberg om att han uttalade
sig ”på ett sätt som strider mot god debattsed.” Detta fick Persson i
sin tur att protestera mot ordförandens åtgärd, dvs. att låta klubban
falla över Sjöberg.
Hur som helst, fullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens
förslag. De sex miljöpartisterna reserverade sig för bifall till Perssons
yrkande att planförslaget skulle skickas tillbaka till kommunstyrelsen
för att ett nytt planförlag skulle framtas där Perssons synpunkter hade
inarbetats.53
Fastighetsnämnden ville ha bemyndigande att riva de tre silor
som stod i Norra hamnen. Kommunstyrelsen föreslog fullmäktige
att besluta om rivning vilket fullmäktige gjorde i oktober 1990. I sin
skrivelse sade nämnden att det gamla tullhuset från slutet av 1930127

talet även skulle rivas, men att ett bemyndigande skulle inhämtas
senare. Främst av denna anledning reserverade sig Lennart Sjöberg
(mp) och menade att Helsingborg hade så få monumentala byggnader.
Av estetiska och kulturella skäl borde tullhuset därför bevaras. Helsingborgarna skulle bli helt historielösa om tanken var ”att skövla alla
byggnader som minner om Norra Hamnens historia och ekonomiska
betydelse”, menade Sjöberg.54
För utbyggnaden av Norra hamnen beslutade kommunfullmäktige i januari 1991 att dels tillsätta en objektgrupp med tjänstemanna
representanter från fastighets-, gatu- och byggnadsnämnderna samt
berörda kommundelsnämnder, KDN, under ordförandeskap av Leif
Augustsson från kommunstyrelsens förvaltning, dels en parlamentarisk förtroendegrupp om tio ordinarie ledamöter och tre suppleanter
som skulle leda objektgruppens arbete och föreslå ett tävlingsprogram
för utbyggnaden.55 Här uppstod problem, inte mot grupperna som
sådana, utan i någon mån mot förtroendegruppens sammansättning,
men framför allt mot att suppleanterna endast skulle få delta ”vid
förfall för respektive partis ordinarie ledamot”.
Ordinarie ledamöter i förtroendegruppen blev fem socialdemokrater, två moderater och en från respektive folkpartiet, centern och
miljöpartiet. De tre sistnämnda partierna hade också var sin suppleant
plats. Det var dessa som endast skulle få komma till mötena om den
ordinarie för tillfället var borta. Tomas Kareld (vpk) yrkade på att
styrelsens förslag skulle avslås av fullmäktige. De var ju överhuvudtaget
inte representerade i gruppen. Lennart Sjöberg (mp) yrkade bifall till
styrelsens förslag, men ville att suppleanterna skulle få vara närvarande
även då ”de inte tjänstgjorde”. Detta avslogs av fullmäktige, vilket
föranledde de sex miljöpartisterna att reservera sig.56
Stig Broqvist (mp) besvärade sig hos kammarätten över beslutet och
ville få det upphävt, vilket kommunstyrelsen avstyrkte och fullmäktige
godkände i sin svarsskrivelse till kammarrätten som behandlades i juni
1991. Broqvist hävdade att kommunallagen gav rätt för suppleanterna
att närvara vid sammanträden. Fullmäktige menade att det inte fanns
någon lagreglering då det gällde ”utskott, beredningar objektgrupper
m.m.”. Fullmäktige hade därför rätt att i detta fall besluta som den
ville. Motivet var att ”åstadkomma en effektiv arbetsforn i en mindre
personkrets”. Miljöpartisterna reserverade sig också denna gång mot
fullmäktige.57 Efter den borgerliga valsegern 1991 blev förhållandena
annorlunda.
Det är svårt att komma ifrån känslan att den stora majoriteten (borgare och socialdemokrater) i fullmäktige ville begränsa, så långt detta
var möjligt, miljöpartiets inverkan på bebyggelsen i Norra hamnen.
En anledning till detta kan vara att de andra partierna inte tyckte som
miljöpartiet i en rad frågor, en annan att miljöpartisterna upplevdes
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som ”jobbiga” som inte ville utveckla Helsingborg. Miljöpartiets aktivitet var å andra sidan påtaglig efter valframgången 1988 och bidrog
säkert till att man ville visa klorna.
Med borgerlig majoritet i kommunstyrelsen föreslog denna i en
skrivelse till fullmäktige den 18 november 1991 att förtroendegruppen
skulle minskas till sex och att alla i styrelsen ingående partier, dvs sex,
skulle ha endast en representant var i gruppen. Anledningen sades vara
att gruppen skulle kunna ”arbeta rationellt”. Objektgruppen föreslogs
upphöra.
Mot detta reserverade sig socialdemokraterna, som menade att
vederbörlig praxis skulle gälla, vilket innebar proportionalitet i tillsättningar av grupper och nämnder. I valet hade de fått ”dryga 34  %” av
rösterna, men nu föreslogs de representeras av en ledamot i förtroende
gruppen, lika många som partier med ”drygt 2  %”, en ”orimlig” fördelning som ”endast kan hänföra sig till den nya borgerliga ledningens maktfullkomlighet och brist på omdöme”. Partiet föreslog därför
kommunfullmäktige att gruppen skulle bestå av åtta ledamöter, fyra
från den borgerliga gruppen, tre socialdemokrater och en från ny
demokrati.
Då frågan kom upp i fullmäktige den 26 november hade tydligen
förhandlingar ägt rum mellan socialdemokraterna och moderaterna
för Olle Wredström (m) yrkade med stöd av Britta Rundström (s) att
gruppen skulle ha nio ledamöter, socialdemokraterna tre, moderaterna
två och folkpartiet, centern, kd(s) och ny demokrati varsin ledamot.
Detta blev också fullmäktiges beslut.
Socialdemokraterna hade fått sina tre mandat. Genom att moderaterna fått två var den borgerliga majoriteten säkrad, oavsett hur ny
demokrati tänkte rösta. Alla partier i styrelsen blev representerade i
gruppen. De två största partierna – socialdemokraterna och moderaterna – hade tillsammans majoritet i gruppen, vilket de inte hade i
kommunstyrelsens ursprungliga förslag.58
Under våren 1992 behandlades flera motioner i fullmäktige om
byggnationen i Norra hamnen. De flesta avslogs, men har sitt intresse
i att de visar Helsingborgarnas stora engagemang för sin stad och
att denna inlevelse inte bara fanns hos ledamöterna i rådhusets
fullmäktigesal, utan även hade trängt ner till stadens allmänhet.
Motionerna väcktes 1989, 1990 och 1991, men behandlades vid samma
fullmäktigesammanträde i april 1992.
Lennart Sjöberg (mp) ville 1989 ha en parlamentarisk utredning
om färjestationens framtida användning, gärna med utställningar om
hamn- och tåghistorien. Uno Aldegren med flera socialdemokrater
föreslog 1990 att en äldre färja skulle läggas som en ”bro” mellan
Hamntorget och Parapeten. Arne Larsson och Annie Swedberg,
båda folkpartister, tyckte i början av 1991 att en DSB-färja av modell
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”u-båt” borde köpas och placeras i ett av DSB:s gamla färjelägen i
Norra hamnen. Dick Olsson (c) menade senare på året att i den del
av hamnen som avsåg att bli ett rekreationsområde borde en modell
av ett Mini-Sverige med Europaminigolfbana anordnas. Samtidigt
borde där också finnas någon form av turistinformation.
Kommunstyrelsen framhöll i april 1992 att den av fullmäktige tillsatta förtroendegruppen också skulle titta på olika förslag som rörde
Norra hamnen. Därför borde motionerna sändas till denna grupp,
vilket också blev fullmäktiges beslut.59
Planprogrammet för Norra hamnen godkändes av kommun
fullmäktige i oktober 1993. Förtroendegruppen hade i april samma
år lagt fram förslag till ett sådant program, vilket kommunstyrelsen
sände på remiss till ett tiotal berörda nämnder och styrelser, stadens
Hamn AB och Energi AB samt bland andra Helsingborgs Yacht AB
och Helsingborgs Hjärta AB. Kommunstyrelsen konstaterade att programmet var en omfattande revidering av programmet från 1989, men
att det gav en helhetsbild för hur området var tänkt att disponeras. Att
här i detalj redogöra för programmet skulle föra för långt, men hur det
i stort blev kan man följa genom en promenad i hamnen. Dessutom
var planprogrammets främsta uppgift att vara en utgångspunkt för
arkitekttävlingar och för upprättandet av detaljplaner.
Intressant är dock att se hur planprogrammet mottogs av full
mäktige. Representanter för folkpartiet, moderaterna, socialdemokraterna, kd(s) och centerpartiet, yrkade bifall. Tommie Åkesson (s)
yrkade på en förändring så att skrivningen ”… vad gäller Kallbad
huset skall badet vara kvar” ändras till ”Kallbadhuset skall vara kvar”.
Åkesson ville med andra ord bevara också själva huset, vilket han
tyckte skulle uttryckas direkt. Angéla Kustvall (mp) hade ett omfattande yrkande. Hon ville återremittera kommunstyrelsen förslag
med tilläggsyrkanden, bland annat ville hon minska ytan för bostäder, begränsa våningshöjdden till högst fyra våningar, bredda hamn
promenaden till tolv meter, bevara ångfärjestationen på plats, inte ha
någon öppning i Parapeten för fritidsbåtar, ha öppningsbar gångbro
till Parapeten, inte ha vinteruppläggningsplats av småbåtarna och inte
ha motorbåtar. Beträffande bilarna skulle inget garage under Sunds
torget byggas liksom heller inga parkeringsanläggningar (P-hus).
Endast markparkeringar kunde anordnas. Dessutom menade Kustvall att växthuseffektens konsekvenser skulle utredas liksom att en
ekologisk helhetssyn skulle genomsyra alla områden.
Åkessons yrkande röstades ner av fullmäktige med 34 mot 30, och
en nedlagd, även Kustvalls yrkande röstades ned.60
Planprogrammet innehöll att en bro skulle byggas till Parapeten.
Lennart Sjöberg (mp) besvärade sig till kammarrätten i november
1993 över fullmäktiges beslut angående medel för byggandet av bron
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och över det nya hamninloppet genom vågbrytaren. Förutom vissa
formella förmenta felaktigheter sades beslutet vila ”på orättvis grund
emedan aktiviteter som sedan länge föregår i Norra Hamnen såsom
rodd och kanoting ej längre får plats”. Kommunstyrelsen avvisade
besvären och menade att de inte vilade på orättvis grund och föreslog fullmäktige att i yttrandet till kammarrätten inte bifalla besvären,
vilket blev fullmäktiges beslut.61
Det godkända planprogramet 1993 med bron och hamninloppet
förutsatte en arkitekttävling. Det vinnande förslaget lades till grund
för anbud, vilka emellertid fordrade ett tillägg på 12 miljoner till de
40,5 miljoner som redan hade beviljats. Kommunstyrelsen föreslog
därför att fullmäktige tillsköt denna summa, vilket beslutades i februari 1995 med stor majoritet. Reserverade sig gjorde endast miljöpartiets
tre och spi:s två ledamöter.62
Frågan om en folkomröstning om byggnationen i Norra hamnen
restes av Hyresgästföreningen i Helsingborg i juni 1995 som hade
samlat in 6  000 namnunderskrifter mot byggnadsprojektet. Det var
ett tillräckligt antal för att ge rätt att lägga fram frågan för kommunfullmäktige. Enligt kommunallagen fordrades det fem procent
av invånarantalet för detta. Föreningen ansåg att endast de som hade
mycket pengar hade råd att bo där, medan alla Helsingborgare fick
vara med att dela på notan för de som hade ”råd med ’lyxboendet’ i
Norra Hamnen”.
Kommunstyrelsen erinrade om att fullmäktige flera gånger behandlat frågan om hur området skulle bebyggas. Kravet på folkomröstning
var därför ”väl sent inkommet”. Byggnationen behövde börja snarast.
Styrelsen var därför avvisande till en folkomröstning, men var inte
enig. Annie Swedberg (fp) med instämmande av Björn Anderberg
(m) och Barbro Wåhlin (m) reserverade sig. Swedberg menade att
folkomröstningen borde prövas eftersom den, som hon ansåg, var ett
”instrument för att vitalisera den kommunala demokratin”. Hon ansåg
att moderaternas och socialdemokraternas hantering av dels planprogrammet, dels folkomröstningskravet inte ”precis” stärkte ”respekten
för demokratin i den kommunala beslutsprocessen”. Swedberg ville
därför att folkomröstningen bifölls och att styrelsen fick i uppdrag att
tillsammans med byggnadsnämnden ta fram folkomröstningsalternativ. Barbro Wåhlin yrkade på ett snarlikt beslut.
Då frågan var uppe i fullmäktige för beslut i augusti 1995 vann
kommunstyrelsens förslag med 50 röster mot 14. En ledamot var frånvarande. De som röstade emot var samtliga folkpartister, miljöpartister, spi:are, vänsterpartisten, socialdemokraten Rolf Andersson och
moderaterna Barbro Wåhlin och Bertil Olsson (5+3+2+1+1+2). Annie
Swedberg deltog inte i omröstningen. Percy Nessling ersatte henne.
Samma dag beviljades Swedberg utträde ur såväl kommunstyrelsen
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som kommunfullmäktige och andra förtroendeposter inom kommunen från och med 1 september.63 Av allt att döma var hennes besvikelse
mycket stor över att en folkomröstning inte genomfördes.
Rolf Andersson (s) som röstade emot hade redan några dagar före en
motion i samma ärende, dvs. en omprövning av Norra hamnprojektet.
Motionen behandlades i oktober 1995. Kommunstyrelsen erinrade
om att fullmäktige i augusti dels avslagit tanken på en folkomröstning, dels antagit byggnadsnämndens förslag till detaljplan. Styrelsen
menade att diskussionen därmed var avslutad och föreslog kommunfullmäktige att avslå motionen. Gösta Skogh (fp) som tidigare röstat
för folkomröstning yrkade nu bifall till kommunstyrelsens förslag.
Skogh hade valts till ersättare i styrelsen efter Annie Swedberg. Hans
bifall till styrelsens förslag stärker tanken på att folkpartiet i första
hand inte ville ompröva byggnationen i Norra hamnen, utan, av rent
demokratiska skäl, ville använda folkomröstningsinstitutet, men gav
till slut upp.
Fullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag utan votering. Motionären Andersson, med stöd av miljöpartiet och spi men
utan folkpartiet, ville bordlägga ärendet, vilket avvisades. Endast Rickard Persson (mp) reserverade sig mot beslutet.64
Omnämnda detaljplan (Detaljplan I, omfattande området norr
om Sundstorget och söder om kvarteret Kristinehall) klubbades av
fullmäktige den 29 juni 1995 med rösterna 49 mot 16.65
Norra hamnen var dock inte helt färdigdiskuterad. Katja Rajala (v)
ville bevara den gamla spannmålssilon, vilket avvisades av kommunstyrelsen eftersom det skulle förrycka hela den beslutade detaljplanen.
Ärendet bordlades i december 1995, men avgjordes i januari året därpå,
varvid fullmäktige gick på styrelsens förslag med 60 röster mot fem.
Nejrösterna kom från miljöpartiet, vänsterpartiet och socialdemokraten Rolf Andersson (3+1+1).66
Detaljplan II, som avgränsas av Tågagatan i söder, järnvägsviadukten över Drottninggatan i norr och Drottninggatan, Petter Pihls gata
samt Karl Johans gata i öster, överlämnades av byggnadsnämnden
till kommunfullmäktige i augusti 1995. Områdets huvudanvändning
skulle vara för ”rekreationsändamål”. Kommunstyrelsen rekommenderade i september fullmäktige att anta planen. De fyra moderaterna
i styrelsen yrkade bland annat på att det inom området skulle finnas
båtuppläggningsplatser. Byggnadsnämndens ordförande Tommie
Åkesson (s), tillika ledamot i kommunstyrelsen, sade att det fanns
tid att ta hänsyn till detta, men att det fick arbetas in i senare beslut.
Fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag.67
Slutsatsen beträffande hela Norra hamnen blir att socialdemokraterna och moderaterna i stort var eniga, trots enstaka avvikande
meningar inom de båda partierna. Senare anslöt sig även folkpartiet.
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Idag omfattar området bland annat 316 bostadslägenheter, verksamhetslokaler, Dunkers kulturhus och cirka 350 platser för fritidsbåtar.
Folkpartisterna Arne Larsson, Percy Nessling, Maria Winberg,
Mohamed Benrabah och Christer Rasmusson motionerade i oktober
2001 att fullmäktige skulle utreda eventuella förluster som staden kan
ha åsamkats och om ansvar kunde utkrävas med anledning av fullmäktiges beslut 1996 att sälja mark i Norra hamnen till en kostnad
av 500 kronor per kvadratmeter bostadsyta, som motionärerna ansåg
vara för låg.
Kommunstyrelsen menade att markförsäljningen hade prövats
rättsligt flera gånger sedan 1996. Styrelsen ville därför att man nu, i maj
2003, satte punkt för den debatten efter nästan sju år och att motionen
avslogs, vilket blev fullmäktiges beslut med röstsiffrorna 45, samtliga
socialdemokrater, moderater och en vänsterpartist (27+17+1), mot 13.
Sju ledamöter avstod från att rösta. Motionen stöddes av samtliga
folkpartister, miljöpartister och sverigedemokrater samt en kristdemokrat (7+2+3+1). De nedlagda rösterna kom från fyra kristdemokrater
och tre vänsterpartister. Ledamöterna från folkpartiet reserverade sig
mot beslutet.68
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44. Den kontinentala
prägeln i Norra hamnen
är inte att ta miste på.

Sundstorget
Inom nybyggnadsområdet Norra hamnen låg även Sundstorget.
Därför var det av stort intresse hur torget i framtiden skulle användas och se ut. Björn Anderberg (m), Percy Nessling (fp) samt Georg
Cornland och Kerstin Agelmo (båda mp) motionerade våren 1984
om torgets framtid och användning. Motionerna togs dock inte upp
till behandling förrän året därpå på grund av att avtalen med SJ och
Skånska Lantmännen ännu inte var i hamn då motionerna väcktes.
Sundstorget hade en unik placering genom närheten till Sundet. Alla
motionärerna vände sig mot ett tidigare förslag att bebygga torget.
Miljöpartisterna ville göra en opinionsundersökning om hur Helsingborgarna ställde sig till bebyggelse på torget innan fullmäktige fattade
ett definitivt beslut.
Kommunstyrelsen menade att invånarna kommer att få flera tillfällen att framföra sina synpunkter varför någon särskild opinions
undersökning inte var nödvändig. Dessutom hade, sedan motionerna
väckts, syftet med Anderbergs och Nesslings motioner tillgodosetts,
varför fullmäktige fattade beslut i enlighet med detta.69
Fastighetsnämnden skrev till kommunfullmäktige i augusti 1989
om tillåtelse att bebygga Sundstorget enligt överenskommelse med
Handelsbolaget Helsingborgsfastigheter, som till lika delar ägdes av
Göran Bengtssons Bygg AB, SIAB och Skanska. Bebyggelsen skulle
omfatta dels ett garage i två plan under jord, dels saluhall eller livsmedelshall och dels ett postkontor. Markytan för byggnaderna ovan
jord fick inte omfatta mer än 25 procent av torgets yta. Kommun
styrelsen rekommenderade fullmäktige att godkänna överenskommelsen. Fullmäktige beslutade enligt styrelsens rekommendation
i september med 57 röster mot åtta. Samtliga miljöpartister och
vpk:are röstade emot.
Miljöpartisten i kommunstyrelsen, Rickard Persson, reserverade sig
mot styrelsens förslag. Han godtog en saluhall, men ”ingeting annat”.
Det ”skandalösa företaget” att flytta postkontoret från Stortorget till
Sundstorget innebar en kontorisering av ett av stadens äldsta torg.
P-huset under torget rimmade illa ”med miljöpartiets intentioner om
ett bilfriare centrum”. Uppmaningen till folk att åka kollektivt sam
tidigt som ”miljoner kronor” satsades på ”nya faciliteter för bilismen”
var inte konsekvent, menade Persson.70
Persson återkom i juni 1990 då frågan om byggnadsnämndens förslag till detaljplan för Sundstorget med mera var uppe till behandling.
Kommunstyrelsen föreslog med någon mindre ändring som gällde
trafiken att fullmäktige skulle anta planen. Persson reserverade sig till
förmån för sina tidigare kända yrkanden. Fullmäktige beslutade enligt
styrelsens rekommendation med 55 röster mot 10 att anta byggnads
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nämndens förslag med styrelsens mindre ändring, men med den skillnaden att byggnadsnämnden skulle se till att byggnaden på torget
verkligen kom att inrymma en saluhall.
De tio reservanterna mot beslutet var samtliga miljöpartister och
vpk:are, en moderat, Björn Anderberg och en socialdemokrat, Rolf
Andersson (6+2+1+1). Anderberg reserverade sig mot att en tredjedel
av torgytan skulle bebyggas med en byggnad ”vars höjd på högsta
stället motsvarar ett modernt sexvåningshus” och med en bredd ”som
motsvarar tre moderna bostadshus lagda bredvid varandra!”. Stadens

45. Sundstorgets stora
yta kan vintertid te sig
aningen ödslig, men under
sommarhalvåret används
torget till allehanda aktiviteter.

46. Garaget under Sunds
torget var då det invigdes i
juni 2003 toppmodernt.
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parker och torg fick inte bli ”någon form av kommunal markreserv”
menade Anderberg.71
Kommunstyrelsen beslutade i april 2000, med en parkerings
utredning som underlag, att uppdra åt tekniska nämnden och byggnadsnämnden att projektera en parkeringsanläggning i två plan under
Sundstorget. Tekniska nämnden föreslog i oktober 2000 en anläggning med 380 platser under torget. Investeringskostnaden beräknades
till 154 miljoner kronor. Anläggningen bedömdes vara färdig i december 2002 och själva torgytan till sommaren året därpå. Ombyggnads
arbetena av Kungsgatan lovades vara färdiga till invigningen av Dunkers kulturhus i april 2002 så att invigningen av kulturhuset kunde
ske på ett värdigt sätt.
Kommunstyrelsen tillstyrkte tekniska nämndens beslut. Social
demokraterna i styrelsen reserverade sig och yrkade på återremiss.
Då fullmäktige behandlade ärendet i januari 2001 anmälde ord
föranden att protestlistor med 1  265 namn mot en parkerinsanläggning
under torget hade överlämnats till kommunstyrelsens förvaltning. Den
borgerliga majoriteten yrkade på bifall till styrelsens förslag, medan
oppositionen (s, v och mp) yrkade på återremiss i första hand och
avslag i andra hand. Fullmäktige beslutade i enlighet med styrelsens
förslag med 33 röster mot 32.
Oppositionspartierna reserverade sig samfällt mot beslutet. De
menade att det fanns för många frågetecken och tveksamheter i
underlaget för att kunna fatta beslut i dagsläget, bland annat hur den
redan dåliga luften i centrum kunde påverkas av det tilltänkta garaget,
om folk verkligen ville köra ner i garaget, vilket hade att göra med
beläggningsgraden och den ekonomiska bärkraften, om garaget inte
kommer att konkurrera ut kollektivtrafikens möjlighet att hävda sig
och om den redan höga kostaden inte skulle komma att bli högre,
eftersom ärendet hade forcerats fram. I nuläget borde därför, enligt
reservanternas mening, inget garage byggas under Sundstorget.72 I
skrivningen känner man onekligen igen några av miljöpartiets tidigare
ståndpunkter då det gäller parkeringarna i och kring Norra hamnen.

Knutpunkten (nya) – Terminal
för tåg-, buss- och färjetrafik
I fortsättningen kallar vi terminalen eller (nya) Knutpunkten för
Knutpunkten. (Den gamla Knutpunkten rörde spårvägstrafiken i
Helsingborg och låg i skärningspunkten Trädgårdsgatan–Södra Storgatan–Södergatan.) I oktober 1984 träffade kommunen och SJ en
överenskommelse om en samlad terminallösning för tåg, färjor och
bussar samt ett underjordiskt genomgående järnvägsspår. Nya Knutpunkten skulle vara klar den 1 juni 1991. Kommunstyrelsen tillsatte
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en parlamentarisk bangårdsdelegation i vilken ingick kommunalråden
Ella Tengbom-Velander (m), Birger Håkansson (s), Rune Svensson
(c) och Uno Aldegren (s) samt kommunstyrelseledamoten Ulf Nordström (s), beredningsgruppens ordförande Carl Bertil Ravén (m) och
byggnadsnämndens ordförande Ragnar Arvidsson (fp). Sekreterare
var stadsdirektören Anne-Marie Linde och föredragande tjänsteman
var projektledaren Leif Augustsson.
Av fyra tävlingsförslag vann Konsortiet Terminalbyggarna, bestående
av Riksbyggen, JM, NPL och PEAB, med förslaget Nya Knutpunkten.
Bangårdsdelegationen föreslog den 1 mars 1988 kommunstyrelsen att
i sin tur föreslå fullmäktige att besluta bygga Knutpunkten enligt det
vinnande förslaget.
Fullmäktige beslutade den 29 mars med samtliga partier bakom sig
utom miljöpartiet enligt styrelsens förslag. Miljöpartiets två ledamöter
reserverade sig mot fullmäktiges förslag att avslå Rickard Perssons
(mp) yrkanden. Persson hade nämligen yrkat att kommunstyrelsens
förslag i första hand skulle lämnas utan bifall, i andra hand skickas tillbaka till kommunstyrelsen med direktiv att: ”tågsituationen” utökades
med minst fyra spår med perronger, bussterminalen lades till viss del
utomhus på grund av avgaser och buller, lokaltrafikens busslinjer lades
i direkt anslutning till Knutpunkten, parkeringsytan minskades med
750 p-platser till högst 500, en ”fullgod” miljökonsekvensutredning
gjordes och kommunen ”på eget initiativ” ansökte om en koncessionsnämndsprövning.73
Miljöpartisterna besvärade sig ganska omgående till kammarrätten
och hävdade på formella grunder att berörda nämnder och styrelser inte fått tillfälle att yttra sig. Därför, i avvaktan på kammarrättens dom, borde rätten meddela inhibition, dvs. att avbryta fortsatt
behandling av Knutpunktens byggande.
Kammarrätten avslog emellertid yrkandet om inhibition i slutet
av april. Kommunstyrelsen föreslog fullmäktige i juni att skriva till
kammarrätten om att avvisa besvären eftersom kraven på ärendeberedning var ”väl uppfyllda”. Fullmäktige beslutade som kommunstyrelsen
föreslog, vilket de två miljöpartisterna reserverade sig mot.74
Men kammarrätten gjorde en annan bedömning i oktober 1988.
Besvären godkändes och fullmäktiges beslut upphävdes. Rätten ansåg
att berörda styrelser och nämnder inte hade hörts. Kommunstyrelsen
lät därför inhämta yttranden från byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, gatunämnden, hamnstyrelsen, lokaltrafikstyrelsen och miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Ingen av dessa nämnder och styrelser hade
något att erinra mot bifall av fullmäktiges tidigare beslut. Därmed
hade kammarrättens domskäl tillgodosetts. Styrelsen hävdade vidare
att inget i sak ändrats beträffande Knutpunktens uppförande och föreslog att fullmäktige på nytt skulle besluta som den 29 mars.
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47. Knutpunkten gör skäl
för namnet. Ta tåget ut i
världen
48. … eller färjan till
Helsingör
49. … eller bussen
regionalt eller lokalt.

I kommunfullmäktige yrkade de två miljöpartisterna att ärendet
skulle sändas tillbaka till styrelsen med i huvudsak samma direktiv
som de tidigare yrkat. Detta avslog fullmäktige och beslutade därefter
enligt styrelsens förslag. Miljöpartisterna reserverade sig till förmån för
sitt förslag att återsända ärendet till kommunstyrelsen.75 Konstateras
kan emellertid att partiets påpekande om fyra spår med perronger
tillgodosågs i det färdiga tunnelbygget.

Ång färjan
Rubriken står som ett begrepp för hela området mellan Dunkers kulturhus i norr och Hamntorget i söder och mellan Kungsgatan i öster
och Helsingörskajen i väster, innefattande den gamla Ångfärjestationen med perronger. Ångfärjan är den sista etappen i omgestaltningen
av Norra Hamnen. Ångfärjan har sin särskilda nutidshistoria i Helsingborg som varat i över 20 år och i skrivande stund (2012) pågår
debatten alltjämt.
Arne Larsson (fp) motionerade i september 1991, några månader efter
att Knutpunkten invigts och den gamla stationen blivit obehövlig, om
ångfärjestationens bevarande. Motionen byggde på en framställning
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från Liberal Ungdom i Helsingborg. Ångfärjestationens ursprungliga
del skulle bevaras och kulturminnesmärkas samt omvandlas till ett
vandrarhem. Kommunstyrelsen sade att planprogrammet möjliggjorde antingen ett bevarande eller en ersättning med ny bebyggelse.
Styrelsen föreslog därför att motionen skulle överlämnas till byggnadsnämnden för att beaktas vid arbetet med exploateringen av Norra
hamnområdet, vilket också i mars 1994 blev fullmäktiges beslut.76
Vid planering av Helsingborgs centrum, liksom andra stadscentra
i såväl Sverige som världen, är biltrafiken alltid något som planerarna måste ta hänsyn till. Bilen är människornas hjälpare men också
deras gissel. I staden måste framkomlighet och möjlighet att parkera
garanteras samtidigt som miljöhänsyn måste tas och förfulning av
omgivningen bekämpas.
En parkeringsutredning tillsattes i samband med projekteringen
och utbyggnaden av Norra hamnen. Utredningen överlämnade sitt
förslag 1997, vilket tillstryktes av byggnadsnämnden med vissa kompletteringar. Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget i mars 1998, samtidigt som dess ordförande, Britta Rundström (s), konstaterade att
utredningen varit föremål för en omfattande remissbehandling och
bland annat fått tillägget att en parkeringsanläggning förlades till före
detta Ångfärjestationsområdet i Norra hamnen. Fullmäktige beslutade
i april enligt styrelsens förslag, vilket moderaterna, centern, folkpartiet
och spi reserverade sig mot.
Det intressanta är emellertid den reservation som moderaterna
gjorde i kommunstyrelsen, vilken senare fick stöd av folkpartiet och
spi i fullmäktige, som visade på oenighet i frågan om bilismen. Moderaterna konstaterade att parkeringssituationen i innerstaden inte var
tillfredsställande och att ”många år av diskussioner” inte kunnat säkerställa tillgången på parkeringsytor. Socialdemokraterna bar en stor del
av ansvaret för detta, ansåg partiet, ”genom den många gånger fientliga
politik gentemot privatbilisterna, som (s) – oftast med stöd av (mp)
och (v) – har drivit”. Moderaterna förespråkade parkeringshus och en
eller flera större parkeringsanläggningar i centrala staden.77
Percy Nessling (fp) motionerade i augusti 1998 om att byggnadsnämnden skulle få i uppdrag att göra en plan för området mellan
museet och Ångfärjestationen. Kommunstyrelsen biföll motionen och
föreslog i september 1999 att byggnadsnämnden skulle få i uppdrag att
göra förslag till nytt planprogram för området som möjliggjorde ”den
för staden bästa användningen av den s.k. Ångfärjestationstomten”. I
kommunfullmäktige yrkade Carl-Erik Mohall (spi) med instämmande
från fullmäktiges samtliga partier bifall till styrelsens förslag, men med
tillägget att ”utbyggnaden av höghus […] utgår”. Fullmäktige beslöt
enligt styrelsens förslag med Mohalls tillägg. I fullmäktige behandlades
i november 1999 en tidigare motion från maj samma år av Carl-Erik
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Mohall och Arne G Olehov (spi) med i sak samma innehåll som
Mohalls tidigare yrkande. Fullmäktige beslutade i likhet med beslutet
från september att bifalla motionen.78 Därmed kunde man kanske tro
att debatten om nyproduktion av höghus för all framtid var stoppad
på Ångfärjetomten. Men så blev det inte.
Peter Ahlbom (v) motionerade i april 2005 om att få länsstyrelsen i
Skåne att göra Ångfärjestationen till statligt byggnadsminne. Ahlbom
sade att byggnaden var klassad som särskilt värdefull i bevarande
programmet för Helsingborgs stadskärna. Kommunstyrelsen menade i
likhet med byggnadsnämnden och kulturnämnden att byggnaden inte
kunde klassas som byggnadsminne enligt kulturminneslagen. Som
skäl uppgavs att en sådan byggnad måste enligt lagen vara ”synnerligen
märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller ingå i ett synnerligen
märkligt bebyggelseområde”. Styrelsen menade att Ångfärjestationen inte uppfyllde detta krav och att motionen med detta fick anses
besvarad. I fullmäktige vann styrelsens förslag med rösterna 56 mot
nio. Motionen fick stöd av vänsterpartiets, miljöpartiets och sverige
demokraternas ledamöter vilka samtliga också reserverade sig mot
beslutet (4+2+3).
En snarlik motion lades fram i oktober samma år av Magnus Ehrencrona och Rickard Persson, båda miljöpartister. Motionen fick en
liknande behandling som Ahlboms tidigare av kommunstyrelsen som
föreslog fullmäktige att fatta ungefär samma beslut som förut. Ordföranden i fullmäktige, Ann Arleklo (s) vägrade emellertid att lägga
fram motionen för beslut eftersom byggnadsminnesförklaringar inte
tillkom kommunen. Hon stödde sig på kommunallagens 5:e kapitel, 45:e paragraf. I Ahlboms fall rörde motionen en hänvändelse till
länsstyrelsen.
Ångfärjestationen debatterades på nytt vid kommunfullmäktiges
sammanträde i augusti 2006. Arne Larsson (fp) interpellerade kommunstyrelsens ordförande Tomas Nordström (s) om han tänkte föreslå
ett stärkt skydd för byggnaden. Nordström erinrade att folkpartiet ställt
sig bakom fullmäktiges beslut i april, dvs. att byggnaden inte var av den
karaktär att den kunde få det skydd som en byggnadsminnesförklaring
gav. Vidare sade han att fullmäktiges beslut från 2002 lämnade stationen det skydd ”som kommunfullmäktige och vi socialdemokrater står
fast vid”. Vad Nordström syftade på var det nämnda bevarandeprogram
för stadskärnan som fullmäktige hade antagit detta år.79
Ångfärjans framtida utformning och användning var uppe på nytt
i kommunfullmäktige i juni 2008. Kommunstyrelsen hade i februari samma år tillsatt en politisk arbetsgrupp som skulle utarbeta ett
inriktningsförslag för tomten. Syftet var att ge stadsbyggnadsnämnden
och andra berörda vägledning och direktiv. I maj hade arbetsgruppen
lämnat ett förslag till byggandet av en kongress- och hotellanläggning,
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vilket tillstyrktes av kommunstyrelsen, som i sin tur föreslog fullmäktige att besluta enligt förslaget och påbörja de plan- och exploateringsarbeten som fordrades samt att kommunstyrelsen höll samman
projektet. Mot detta reserverade sig Kaarina Andersson (sd).
I fullmäktige yrkade representanter för den styrande femklövern
bifall till förslaget, medan vänsterpartiet, miljöpartiet och sverige
demokraterna yrkade avslag. Socialdemokraterna avstod yrkande i
frågan, trots att de stod bakom förslaget i kommunstyrelsen. Men
vid omröstningen i fullmäktige röstade de för kommunstyrelsens
förslag som vann med 55 röster mot tio. Mot beslutet reserverade
sig de avslagsyrkande partierna. Sverigedemokraterna avlämnade en
skriftlig reservation, i vilken de hävdade att kongressanläggningen
skulle byggas i södra hamnområdet, att ångfärjestationshuset skulle
bevaras men restaureras och att marken söder om Dunkers kulturhus
kunde bebyggas, men att byggnaderna där inte fick vara högre än
kringliggande hus.80
Behandlingen av frågan gick vidare. En så kallad markanvisningstävling utlystes och en jury bedömde förslagen, vilken stannade för
tävlingsförslaget ”Saltkristallerna” som inlämnats av Midroc Land
Development AB. Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget i februari
2010. Kaarina Andersson (sd) reserverade sig för partiets tidigare
ståndpunkt, nämligen i första hand en folkomröstning, i andra hand
avslag. Fullmäktiges beslut blev som förut bifall till styrelsens förslag
med 55 röster för och tio mot. Denna gång hade även socialdemo
kraterna yrkat på bifall. Miljöpartiet och vänsterpartiet yrkade på
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50. Ångfärjestationen, dit
tågen slutade gå 1991.

51. Det förkastade projektet Saltkristallerna.
Fotomontage.

avslag. Sverigedemokraterna hade samma yrkande som i kommunstyrelsen. Mot fullmäktigebeslutet reserverade sig de tio ledamöter
som gått på avslagslinjen.
Kommunfullmäktige hade sålunda beslutat att projektet Salt
kristallerna skulle genomföras.81
Det uppstod tveksamheter om Saltkristallerna från flera håll under
2011. Skulle byggnationerna verkligen bli av? Om inte, kunde det i så
fall bli skadestånd för kommunen? Rykten cirkulerade. Motståndarna
till projektet startade i januari en namninsamling för att skapa opinion
för en folkomröstning i kommunen.
Samtidigt interpellerade Annika Román Lundskog och Rickard
Persson, båda miljöpartister, kommunstyrelsens ordförande, Peter
Danielsson, om ramavtalet rörande bygget av Saltkristallerna. Interpellanterna undrade om det fanns någon uppskattning på Midrocs
kostnader som gjorde att Danielsson kunde uttala sig om storleken
på ett eventuellt skadestånd. Danielsson svarade nej. På frågan varför
det inte skrevs in någon klausul i avtalet med Midroc som innebar
att avtalet upphörde att gälla om fullmäktiges beslut inte vann laga
kraft, svarade Danielsson att Midroc och staden fick stå för sina egna
kostnader, förutsatt att parterna inte hade någon skuld i att avtalet
inte vann laga kraft. Ramavtalet reglerade bland annat kostnaderna
under planarbetet. I dess åttonde punkt skulle Midroc betala tre miljoner kronor om företaget hoppade av. Om staden ville bryta avtalet
skulle den betala Midrocs ”faktiska och nödvändiga kostnader”. När
den kommande detaljplanen var klar skulle ett markanvisningsavtal
upprättas som reglerade upplåtelsen. Detaljplanen och avtalet skulle
presenteras för fullmäktige för beslut vid samma tillfälle.
Danielsson avslutade med att höja ett varningens finger beträffande
kostnaderna: ”Om kommunfullmäktige inte antar detaljplanen och
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markanvisningsavtalet blir det inget projekt och då gäller ramavtalet,
det vill säga staden får stå för de faktiska kostnader som Midroc haft
under planarbetet”.82
Stadsbyggnadsnämnden överlämnade i april 2011 förslaget till
detaljplan för Ångfärjetomten som innehöll uppförandet av en kongress- och hotellbyggnad. I planen ingick också en flytt av Ångfärjestationen.
Då förslaget blev känt redogjorde flera media för länsstyrelsens
negativa syn. Nyheter Radio P4 Malmöhus rapporterade att länsstyrelsen hävdat att Helsingborgs riksintressanta stadsmiljö skulle ta allvarlig
skada om Saltkristallerna byggdes på Ångfärjetomten. Visserligen hade
vissa förändringar ägt rum, bland annat hade hushöjden sänkts något,
men det var inte tillräckligt. Dessutom var länsstyrelsen starkt kritisk
mot flyttningen av Ångfärjestationen och sade att om kommunen
ändå antog förslaget skulle länsstyrelsen upphäva planen med stöd av
plan- och bygglagen.83
Men majoriteten i kommunen gick vidare. Stadsbyggnadsnämndens förslag tillstyrktes av kommunstyrelsen i maj. Mot detta förslag
reserverade sig miljöpartiets och sverigedemokraternas ledamöter i
styrelsen. I fullmäktige yrkades bifall till styrelsens förslag av moderaterna (Magnus Jälminger, Hans Bosson, Christian Orsing, Joakim
Andersson) folkpartiet (Bo Roland Larsson, Maria Winberg Nordström), kristdemokraterna (Anders Lundström) och socialdemokraterna (Mikael Skoog, Jan Andersson, Tomas Nordström) medan
miljöpartet, sverigedemokraterna och vänsterpartiet yrkade på avslag.
Annika Román Lundskog (mp) och Michael Rosenberg (sd) tilläggs
yrkade att om länsstyrelsen stoppade Saltkristallerna skulle Helsingborg inte överklaga beslutet.
Fullmäktige röstade för styrelsens förslag och mot tilläggsyrkandet,
båda med röstsiffrorna 50 mot 15. Fullmäktige beslutade alltså att anta
detaljplanen. Mot beslutet reserverade sig miljöpartiet, sverigedemokraterna och vänsterpartiet. Sverigedemokraterna anförde i en skriftlig
reservation att de så att säga hade fått kött på benen genom att länsstyrelsen i april 2011 sagt att den skulle ”ingripa” mot detaljplanen om
kommunen vidhöll projektet med Saltkristallerna.84
I juli överlämnades 14  825 namnunderskrifter för en folkomröstning
om Saltkristallerna till kommunfullmäktiges ordförande Carin Wredström. Antalet var tillräckligt för att frågan skulle tas upp i fullmäktige.
Dessutom hade Helsingborgs Dagblad i maj låtit göra en opinionsundersökning som gav resultatet att cirka 60 procent av stadens invånare
inte ville bygga Saltkristallerna.85
Den 9 augusti upphävde länsstyrelsen fullmäktiges beslut att anta
detaljplanen. Sammanfattningsvis fastslog länsstyrelsen att ”den föreslagna byggnaden är av sådan omfattning och i sådan skala att påver143

kan på bybyggelsekaraktären och bebyggelsestrukturen, som utgör ett
av kärnvärdena i riksintresset, är omfattande”.86
Dagen därpå föreslog kommunstyrelsen fullmäktige att genom
styrelsen teckna avtal med Midroc rörande markanvisningsavtalet.
Miljöpartiets och sverigedemokraternas ledamöter i styrelsen yrkade
på avslag. Ärendet skulle upp i fullmäktige för beslut den 24 augusti,
men däremellan skedde något som blev både överraskande och snopet.
Socialdemokraterna hade plötsligt vänt på klacken och förespråkade
inte längre Saltkristallerna. Anledning, enligt en protokollsbilaga
till fullmäktiges beslut den 24:e, sades vara att länsstyrelsen upphävt
detaljplanen och ”sannolikheten för en framgång i överklagandeprocessen” var ”ytterst liten”. Man borde därför avbryta den ”för att i
stället göra ett omtag på platsen”.87
Men anledningen, kanske den främsta, var också skilda meningar
bland socialdemokraterna i Helsingborg, åtminstone skildrades det så i
HD. Ett par dagar (måndagen 22 augusti) innan beslutet i fullmäktige
hade partiet kallat till extramöte i IF Metalls lokaler på Söder. Kallade
var den socialdemokratiska fullmäktigegruppen och den lokala partistyrelsen. Med en ”handfull” rösters övervikt sattes ”punkt för Saltkristallerna”. HD refererade ett uttalande som Mikael Skoog hade gjort i
gårdagens tidning, dvs. söndagen 21 augusti: ”Länsstyrelsen säger att
vi inte får bygga. Allt flera Helsingborgare säger att de inte vill att vi
ska bygga. Vi får rätta oss efter verkligheten.”
Flera socialdemokrater opponerade sig mot Skoogs syn. Tomas
Nordström ansåg att ”vi skulle ha fullföljt. Ett omtag blir det ändå
om förslaget faller i högsta instans.” Nordström hävdade vidare, enligt
tidningen, att partiet gick till val på frågan och där har vi talat om
vad vi ville, lyssnat på folk och kompromissat ”hit och dit” kring
Saltkristallerna. ”Plötsligt klipper vi till och det kostar kommunen
miljoner i skadestånd. Nej, jag kan inte förstå varför vi vill bryta upp
de överenskommelser och avtal som finns.” Han hänvisade till bygget
av Norra hamnen då partiet hade politiker som visade ”styrka och
stod emot trycket”.
Andra socialdemokrater som delade Nordströms syn var Bengt
Larsen, enligt HD ”socialdemokraternas tyngsta byggpolitiker” och
det tidigare kommunalrådet Inger Nilsson. Båda hade suttit i den
kommunjury som utsett Saltkristallerna till vinnare i projekttävlingen.
Nilsson sade att majoriteten ville fälla Saltkristallerna och ”då får man
rätta in sig i ledet”.88
Tomas Nordström kände sig besviken över sitt eget parti. I HD den
2 oktober 2011 vädrade han sitt missnöje med den nye ordföranden
i Helsingborg, Jan Andersson: ”Vi har aldrig fungerat tillsammans.
Vi är inte överens om någonting över huvudtaget”. Jan Andersson
förnekade i HD ett par dagar senare att bilden var sann och menade
144

att ”Tomas och jag är överens i 99 procent av alla politiska frågor”.89
Detta är emellertid inte platsen att ventilera den interna socialdemokratiska maktkampen, utan frågan lämnas till läsarnas egna funderingar.
Tillbaka till fullmäktigesammanträdet den 24 augusti 2011 då frågan
om Saltkristallerna skulle avgöras. Socialdemokraterna Mikael Skoog,
Jan Andersson och Kent Härstedt yrkade i första hand på återremiss
till kommunstyrelsen av skäl som redogjorts för ovan, i andra hand
avslag på kommunstyrelsens beslut. Peter Danielsson, med instämmande från företrädare från treklöverns två andra partier, yrkade på
bifall till styrelsens förslag. Representanter för miljöpartiet och sverige
demokraterna yrkade på avslag.
Med 44 röster mot 21 beslutades att frågan skulle avgöras vid dagens
sammanträde. Mot detta röstade samtliga 20 socialdemokrater, förståeligt eftersom de yrkat på återremiss, och vänsterpartiets ledamot.
Därefter ställde ordföranden, Carin Wredström, kommunstyrelsens
förslag mot avslagsförslaget och fann att fullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag! Varför gjorde hon det när det var mer eller
mindre reellt klart hur röstningen skulle utfalla, om än inte formellt?
Antingen hörde hon illa, vilket inte är troligt, eller också hade de
som röstade för kommunstyrelsens förslag klart och tydligt låtit detta
framgå, medan socialdemokraterna med ett svagt nej röstade för
avslag. Läpparnas bekännelse var hos vissa kanske inte särskilt ljudligt,
när hjärtat talade annorlunda.
Omröstning begärdes naturligtvis. Den visade att kommunstyrelsens förslag avslogs med 35 röster mot 30. Samtliga i treklövern röstade
för styrelsens förslag, samtliga andra partier mot. ”Partipiskan” fungerade. Inger Nilsson som i HD dagen efter menade att Saltkristallerna
var ”himla bra”, följde partimajoriteten. Tomas Nordström och Bengt
Larsen lät sig företrädas av ersättare. Nordström sade till HD att han
”prioriterade” ett annat möte.90
Efter beslutet kom en tid, som inte blev särskilt lång, för alla att
smälta och tänka över den nya situationen. Hur skulle man gå vidare?
Michael Rosenberg och Dick Johansson, båda sverigedemokrater, interpellerade i oktober 2011 kommunstyrelsens ordförande om
Ångfärjan och Saltkristallerna vad gällde länsstyrelsens beslut att inte
godkänna detaljplanen. De undrade hur treklövern kunde gå vidare
med att överklaga ett ärende som saknade majoritet i fullmäktige.
Peter Danielsson svarade att överklagandet berodde på kommunfullmäktiges beslut att ställa sig bakom detaljplanen. Då fullmäktige i
augusti inte godtog markanvändningsavtalet, föll sannolikt förslaget
om Saltkristallerna. Ordföranden menade vidare att ”Helsingborg inte
hade råd att låta en av Sveriges mest attraktiva tomter vara en otrygg
och ful parkeringsplats”.91
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52. Tomas Nordström,
född 1946, har haft
flera politiska uppdrag
i kommunen. Han har
varit ordinarie ledamot
i kommunfullmäktige
sedan 1994, ledamot
av kommunstyrelsen
1998–2010, dess ord
förande 2002–2006 och
vice ordförande 2006–
2010 samt kommunalråd
2002–2010.

Mikael Skoog (s) interpellerade samtidigt kommunstyrelsens ordförande i samma fråga. Han undrade om det planerades att avbryta
överklagandeprocessen och varför de folkvalda politikerna inte fick
behandla innehållet i överklagan samt vilka åtgärder som vidtagits för
att underlätta ett omtag och om de politiska partierna kommer att
bjudas in till diskussioner och medborgardialog.
Danielsson svarade att det låg i stadens ”intresse att få prövat
detaljplanen och därmed vad som kan göras på tomten”. Dessutom
deltog politikerna aldrig i upprättandet av handlingar vid över
klaganden. Vidare gällde det att hitta den lämpligaste placeringen av
en hotell- och kongressanläggning och, tillsammans med länsstyrelsen, se vad som kunde göras med ångfärjetomten i framtiden och i
det arbetet kommer ”Helsingborgarna och de politiska partierna” att
engageras.92 Det skulle dock visa sig att med de ”politiska partierna”
menades ett parti, nämligen det socialdemokratiska.
Frågan om vad som skulle hända blev vilande ett tag. Det ska dock
inte tolkas så att inget hände. Tvärtom kan man ana en hög aktivitet från både treklöverns och socialdemokraternas sida. Den 13 mars
2012 släpptes ett pressmedelande som kommenterades i HD dagen
därpå. Tidningen hade ett heluppslag med den nya idéskissen under
den feta rubriken ”Nya byggplaner – samma innehåll” och dessutom
kommentarer på ledarplats.
Överklagandet till regeringen av länsstyrelsens beslut att säga nej
till detaljplanerna beträffande Saltkristallerna återkallades. Treklövern
och socialdemokraterna kommer att börja om processen. Det fanns
olika lokaliseringar för en hotell- och konferensanläggning i centrum,
men ångfärjetomten var den bästa. Idéskissens byggnader var lägre,
men kongressanläggningen, hotellrummen (250), och bostäderna (150)
fanns kvar, liksom flyttningen av ångfärjestationen till andra sidan av
Hamntorget. Ett nytt planprogran kommer att tas fram under våren
2012 som underlag för samråd.93
Enligt HD trodde Peter Danielsson att det nya förslaget skulle hålla
politiskt ”hela vägen”. Kontakten med länsstyrelsen var viktig under
samrådsprocessen som skulle äga rum under våren. Mikael Skoog var
nöjd. Han sade att det nu inte var fråga om vad som skulle byggas
på tomten utan hur det skulle se ut. Miljöpartiet, vänsterpartiet och
sverigedemokraterna var inte nöjda med resultatet. De hade inte blivit
tillfrågade. Miljöpartiets kommunalråd Annika Román tyckte att förslaget gick i rätt riktning, men kunde inte acceptera flyttningen av
Ångfärjestationen. Vänsterpartiet kände sig överkört av socialdemokraterna och tyckte att fler bostäder behövdes i stället för en hotelloch kongressavdelning. Sverigedemokraternas kommunalråd Michael
Rosenberg tyckte sig vara tagen på sängen. Han var helt emot att flytta
Ångfärjestationen.
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Ta bort! Återställ! Bevara! Ersätt!
Helsingborgs Dagblads insändaravdelning har varit och är full med folks åsikter om vad som händer i
staden och som kan uppfattas med ögat. Inläggen rör många gånger mindre frågor, sett ur hela stadens
perspektiv, men kanske viktiga för den enskilda personen. Även i kommunfullmäktige har sådana mindre
frågor väckts över åren. Här följer några axplock:
Ta bort!
Malte Palm (m) ondgjorde sig i fullmäktige 1971 över
tankhindren104 i Slottshagen. De hade flyttats till
parkens östra sida vilket ”väckt stor allmän uppmärksamhet” och förfulade Slottshagen. Han menade att
de från försvarssynpunkt var värdelösa. Han ville
”förhindra detta konserverande av ett skydd från
andra världskriget”.105
Hindren ingick i den så kallade Per Albinlinjen
(efter statsminister Per Albin Hansson). De står
fortfarande kvar, men en häck skymmer dem från
Bergaliden.
Återställ!
Ett kärt transportmedel i Helsingborg var hamnfärjan
Kvick som hade transporterat folk den korta vägen
från Hamntorget till Parapeten och omvänt mellan
1893 och 1969. Rutten lades ner för att Kvick riskerade att krocka med de korsande tågfärjorna. Men
inslaget i stadsbilden saknades av många. Ture Ågren
(m), vice ordförande i Turistföreningen, motionerade
i fullmäktige 1971 om Kvicks återinsättande i trafik.
Saknaden hade nämligen ”varit oerhörd stor” och
han hade hela Turistföreningen bakom sig. En enig
hamnstyrelse avstyrkte emellertid efter en grundlig
utredning. Styrelsen menade att säkerheten för färjepassagerarna inte var godtagbar. Kommunstyrelsen
gick på hamnstyrelsens linje och rekommenderade
kommunfullmäktige att inte bifalla motionen. Fullmäktige följde rekommendationen.106
Tilläggas kan att staden uppförde en serveringskiosk 1994 vid Inre Hamnen. Den lilla kiosken är
ellipsformad med utskjutande skärmtak, har sockel
av betong och fasad i glas. Utformningen ska minna
om den gamla hamnfärjan Kvick.
Bevara
Sten Sjöholm (liberal samling) uttalade 1978 sin
önskan om att Terrasshissen skulle behållas och att
medel ställdes till förfogande för dess underhåll. Tydligen hade existensen varit hotad. Kommunstyrelsen
biföll och fullmäktige beslutade anta Sjöholms yttrande. Därmed var hissens bestånd säkrat.107 Hissen
är alltjämt kvar och är säkert älskad av alla som av
olika anledningar har svårt att använda trapporna.

53. Stridsvagnshindren i Slottshagen.

54, 55. Hamnfärjan Kvick på väg mot P
 arapeten
(äldre foto, förmodligen handkolorerat) och ser
veringskiosken vid Järnvägsgatan / Inre hamnen.

56. Terrasshissens övre stopp.





Återställ!
Tomas Kareld (vpk) motionerade i maj 1989 om
att Ivar Johnssons staty David skulle återföras
till Stortorget, där den först placerades nedanför Terrasstrapporna 1923. Statyn flyttades redan
1926 till Vikingsberg. Enligt Kareld berodde detta
bland annat på ”att David har snopp”. Dåtidens
tidningsinsändare var fulla av protester mot dels
placeringen, dels nakenheten.
Tillfrågade nämnder hade inget emot en återflyttning till Stortorget, om torget blev bilfritt,
eller till annan plats. Kommunstyrelsen föreslog
fullmäktige att besluta om att ”uppdra åt byggnadsnämnden och gatunämnden att i samband
med planering och projektering av Stortorgets
ombyggnad överväga möjligheten att flytta statyn
David till Stortorget”.
Fullmäktige beslutade enlig styrelsens förslag.
Berit di Girolamo (m) yrkade på att ”överväga
möjligheten”, i styrelsens förslag skulle bytas mot
”pröva lämpligheten”, men det brydde fullmäktige
sig inte om.108 Statyn återflyttades till Stortorget
först 2009. Ingen tycks dock ha reagerat mot det
krigiska och kanske osmakliga att David har foten
på Goliats avhuggna huvud som en slags jakttrofé.
Ersätt!
Maria Winberg (fp) och Peter Ahlbom (v) motionerade den 6 juni (!) 1999 om att fullmäktige
skulle uppdra åt kommunstyrelsen att föreslå en
offentlig utsmyckning som skulle symbolisera fred
och samarbete och som skulle ersätta ryttarstatyn
av Magnus Stenbock på Stortorget. Både kulturnämnden och byggnadsnämnden avstyrkte motionen. Även kommunstyrelsen föreslog att motionen
skulle avslås. Kommunstyrelsen instämde i nämndernas synpunker ”att ersättandet av ett så välkänt
landmärke och historiskt dokument som Magnus
Stenbocksstatyn vore uppenbart ett uttryck för
historielöshet och avsaknad av respekt för stadens
kulturarv”. I fullmäktige yrkade motionärerna om
bifall till sin motion. Två folkpartister (Winbergs
partivänner), två spi:are, en moderat och en kristdemokrat yrkade bifall till styrelsens förslag, vilket
också blev fullmäktiges beslut.109
Winbergs och Ahlboms förslag om en utsmyckning som symboliserade fred och samarbete diskuterades inte.
58. Magnus Stenbock till historiens sophög?

57. Statyn David på Stortorget.

Även HD:s ledare (Ingrid Runsten) kommenterade också pressmedelandet. Det fanns saker som talade för det nya projektet, men
också svagheter, bland annat flyttning av stationshuset medan perrongerna skulle bli kvar.94

Järnvägstunnlar
Den så kallade Söderdelegationen överlämnade till fullmäktige i februari 2006 idéstudien Järnvägstunnlar i Helsingborg. En Norrtunnel
planerades att gå mellan Maria station och Knutpunkten. Dessutom
skulle en Södertunnel byggas från Knutpunkten och söderut. Genom
denna tunnel skulle det stora markområdet för spårtrafik kunna frigöras för exploatering. Dessutom skulle anläggningar byggas för en
framtida fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Hela
projektet tänktes starta 2011 och vara klart 2023.

Söderdelegationen och H+
Två stora projekt Söderdelegationen och H+ slogs ihop från och med 2009 till (nya) H+.
Söderdelegationen hade arbetat med tunnlarna norr och söder om Knutpunkten, där den södra
tunneln var viktigast och hade bäring på (gamla) H+ som sysslade med stadsförnyelsen i södra
delen av centrala staden. Eftersom de två projekten arbetade med angränsande frågor var sammanslagningen en effektivitetsvinst.
H+ är en vision om hur stadens södra del skulle kunna se ut 2035 med plats för bostäder (cirka
5000 till 6000), handel, kontor, service med mera. Den nya stadsdelen är tänkt att byggas på
mark som tidigare upptagits av industrier. Det stora området (cirka 1 miljon kvadratmeter eller en
kvadratkilometer) upptar Oceanpiren, Knutpunkten, Campusområdet, det gamla husarområdet
och Gåsebäck. Området avgränsas i öster, vid Gåsebäck, av landborgen, i väster av hamnen, i
söder av Planteringen, godsbangården och Ramlösa station och i norr av gränsen mot centrala
innerstaden, direkt norr om Knutpunkten.
En stor fördel med projektet/visionen har bland annat ansetts vara att man därmed binder
samman Söder med centrala staden.110
59. Fotomontage som visar hur en del av visionen H+ kan se ut.

Kommunstyrelsen ansåg att ett samlat grepp över stadens infrastruktur och stadsförnyelse var av största vikt och menade att frågan blev
ett av de viktigare som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
hade att ta ställning till. Alla partierna i kommunfullmäktige, utom
sverigedemokraterna, yrkade bifall till styrelsens förslag. Fullmäktige
beslutade att dels godkänna inriktningen, dels bemyndiga styrelsen att
förhandla med banverket om tunnlarna och dels uppdra åt kommunstyrelsen att till fullmäktige varje år rapportera vad som behövde göras
för att ro projekten i hamn och vad det hela skulle komma att kosta.95
Förhandlingar med banverket om Södertunnelprojektet genomfördes 2009, vilka ledde fram till ett avtalsförslag som behandlade
organisationer, ansvarsfördelning, fastighetsfrågor och ägarförhållanden. Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget och fullmäktige beslutade
i januari 2010 att godkänna avtalet.96
Stadsbyggnadsnämnden överlämnade i juni 2011 förslag till detalj
plan för Södertunneln, som innebar en sänkning av Västkustbannan
i en 1 300 meter lång järnvägstunnel mellan Knutpunkten och godsbangården. Tunneln ingick i projektet H+. Kommunstyrelsen rekommenderade kommunfullmäktige i augusti 2011 att anta planen, vilket
fullmäktig beslutade.97
Allt verkade väl förberett men slutet kom tvärt och oförmodat. Se
vidare under rubriken H+.

Gröningen
Den gamla rangerbangården, norr om dagens Norra hamnen, blev
ledig då spåret lades i tunnel och Ångfärjestationen inte längre behövdes. Benämningen blev till en början nya Gröningen för att skilja
det från gamla Gröningen, som låg där Stadsteatern i dag är belägen.
Här kallas nya Gröningen enbart Gröningen. Bland Helsingborgarna
diskuterades i mitten av det nya århundradets första decennium vad
som skulle hända med den tåg- och spårbefriade ytan.
Socialdemokraterna ville enligt HD den 7 maj 2007 ha både en
spa-anläggning i stället för Kallbadhuset och ett hotell i stället för
karantänen på Gröningen. ”Det var ett fantastiskt bra förslag som
hade lyft Helsingborg och hela Gröningen”, sade Tomas Nordström,
vid tillfället vice ordförande i kommunstyrelsen. Nordström ångrade
att han inte drev igenom frågan under förra mandatperioden då social
demokratern styrde staden. Den nya majoriteten efter valet 2006,
femklövern, ville varken ha spa eller hotell. ”Det är extremt otroligt
att det blir så” hade kommunstyrelsens ordförande, Peter Danielsson,
sagt till tidningen. Samtidigt avfärdade han en begärd folkomröstning
av anledningen att den dels skulle bli för dyr, ”omkring fyra miljoner
kronor”, dels att det var svårt att hitta lämpliga ja- och nejalternativ.98
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60. Gröningen, längst
upp, är idag en grön
lunga norr om bebyggelsen i Norra hamnen och
ett rekreationsområde
med Sundsutsikt.

Peter Ahlbom (v) hade nämligen i juni 2006 i en motion föreslagit
en folkomröstning för att bevara Kallbadhuset. Kommunstyrelsen
föreslog att motionen skulle avslås, vilket blev fullmäktiges beslut den
23 maj 2007 med rösterna 55 mot tio. Mot detta reserverade sig sverige
demokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet (6+3+1).
I oktober samma år hade fullmäktige mottagit en namninsamling
med 4  908 namn om en folkomröstning om hur Gröningen skulle
utformas och en ombyggnad av Kallbadhuset. Kommunstyrelsen föreslog att kravet på en folkomröstning skulle avslås, vilket också blev
fullmäktiges beslut, också den 23 maj 2007, med 55 röster mot nio.
Vänsterpartiets ledamot avstod från att rösta. Mot beslutet reserverade
sig sverigedemokraterna och miljöpartisterna.99
Miljöpartisterna Magnus Ehrencrona och Rickard Persson hade i
november 2005 motionerat om att Gröningen skulle bevaras som ett
öppet och Öresundsnära område. Därför skulle det inte byggas ett
hotell där som socialdemokraterna ville. Kommunstyrelsen menade
i september 2007 att ett eventuellt hotell kommer att prövas i enlighet med den normala planprocessen. I samband med detta skulle
Helsingborgarna inbjudas till en dialog om Gröningens utformning.
Kommunstyrelsen avstyrkte därför motionen. I beslutet deltog inte
Kaarina Andersson (sd). Fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag
med 55 röster mot tio. Samtliga tio ledamöter från sverigedemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet, som yrkat på bifall till motionen, reserverade sig mot beslutet.100
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H+
Kommunfullmäktige beslutade i april 2006 att kommunstyrelsen varje
år skulle rapportera till fullmäktige om ekonomin för Södertunneln
och för H+ och lämna förslag till åtgärder. Statusrapporten för 2010
hade den begränsningen att den endast behandlade verksamheten
inom ramen för H+delegationens ansvar. Kommunstyrelsen föreslog
i oktober 2010 att statusrapporten för H+ och Södertunneln skulle
godkännas och att kommande statusrapporter skulle redovisas vid
fullmäktiges första möte, året efter verksamhetsåret (nästa gång alltså
i januari 2012). Fullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.101
De 20 september 2011 kunde HD rapportera att ”Södertunneln
skjuts på framtiden” på grund av kostnaderna. Treklövern tillsammans
med de röd-gröna partierna hade därför valt att avvakta. H+ och
hamnleden skulle dock drivas vidare. Södertunneln, mellan Knutpunkten och Gåsebäck, skulle annars ha börjat byggas under hösten
2012.
Såväl kommunstyrelsens ordförande, Peter Danielsson (m), som
dess vice ordförande, Mikael Skoog (s), var överens om att visionen
H+ skulle stå kvar trots att tunnelbyggandet tills vidare lagts på is.102
I januari 2012 diskuterade fullmäktige en senareläggning av Södertunneln och projektet H+ i samband med att statusrapporten för 2011
behandlades. Enligt rapporten för de två projekten visade det sig att
kostnaden enligt 2011 års penningvärde uppgick till 3,1 miljarder. I
2008 års penningvärde var kostnaden beräknad till 2,3 miljarder, alltså
en ökning med 35 procent eller 800  000 miljoner kronor. Summan
visade att staden inte omedelbart kunde förverkliga båda projekten,
utan en senareläggning blev aktuell. Styrelsen föreslog därför kommunfullmäktige att godkänna vissa åtgärder.
Åtgärderna innebar bland annat att Södertunnelprojektet uppsköts och ett avvecklingsavtal slöts mellan staden och trafikverket
samt att Oceanhamnen och yttre piren fördes till H+-området, som
också delvis kunde bebyggas trots att Södertunneln inte var på plats.
Vidare skulle staden finansiera driftkostnaderna för H+ genom att föra
3  358  000 kronor till stadsbyggnadsnämnden och 3  500  000 kronor
till kommunstyrelsen för styrning och kommunikationsarbete under
2012. Dessutom skulle kommunstyrelsen finansiera en ansökan om
medel från EU för att bland annat finansiera tågprojektet Ängelholm–
Helsingborg. Styrelsen skulle också få i uppdrag att arbeta för att andra
aktörer, som svenska staten och EU, kunde hjälpa till med finansiering
av Södertunneln.
Fullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag103
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6. Trafiken

Å

tminstone i helsingborgs innerstad är trafiken under
vissa perioder synnerligen tät och har varit så under en längre tid.
Orsakerna är flera. En är naturligtvis privatbilismens allmänna expansion för att inte säga explosion i landet efter andra världskriget vilket
naturligtvis beror på de så kallade välfärdsåren, som, även om det är
vanskligt att periodisera i historien, kan sägas börja vid krigsslutet och
plana ut och avklinga från mitten av 1970-talet. Många fick möjlighet
att köpa en bil. En annan orsak är Helsingborgs läge med stadskärnan
nedanför landborgen som egentligen bara har en genomfartsväg, Järnvägsgatan–Drottninggatan. En tredje är Helsingborgarnas förkärlek
att ta bilen i stället för de allmänna kommunikationer som står till
buds, vilket inte behöver bero på lat- eller bekvämlighet, utan kan
vara den enda möjligheten att inom rimlig tid ta sig in till centrala
Helsingborg från den omgivande landsbygden där bussar och tåg går
med utglesade tidtabeller under vissa delar av dagen.
Konkurrensen om utrymmet har varit stor: Bilar, lastbilar och tunga
fordon, bussar och fram till 1967 spårvagnar, cyklister och fotgängare
har velat komma fram till mål som inte bara har varit resenärernas
arbetsplatser eller yrkestrafikens leveransadresser utan även, fram till
1991, de två tågstationerna och färjetrafikens tilläggsplatser. Och allt
har legat inom en mycket begränsad yta.
Hur löstes trafikproblemen? För bilarna byggdes parkeringsplatser,
garage och så småningom också parkeringshus. De ”hindrande” spårvagnarna togs bort vid högertrafikomläggningen 1967. Cyklisterna
hänvisades till att cykla på trottoarerna, till förfång för fotgängarna
men underlättande för biltrafiken. Vissa gator enkelriktades, alternativt helt stängdes av, för biltrafik och trafikleder anordnades runt
staden. Vissa projekt möjliggjorde att färdmålen blev färre, som Knutpunktens tillkomst med en underjordisk järnvägsstation som ersatte
två ovan jord, och färjelägenas koncentration till ett ställe.
Nästan alla trafikförändringar ägde rum efter politiska beslut i kommunfullmäktige. Genomfördes de med stor enighet? Det är väl inte
överraskande att påstå att så var det knappast, mycket beroende på
skilda ”trafikideologier” i ett spektrum från ”självklart att jag måste
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kunna ställa bilen utanför dörren till dit jag ska!” till ”inte en enda
privatbil i centrum!”.

Högertrafiken kommer och spårvagnarna försvinner
Riksdagen beslutade 1963 att Sverige skulle övergå till högertrafik 1967.
I juni 1964 bestämde stadsfullmäktige att spårvagnslinjerna i Helsingborg skulle ersättas med busstrafik, vilket inte var självklart. Det fanns
en spårvagnsnostalgi hos en del medborgare som ville behålla inslaget
i stadsbilden, medan andra tyckte att spårvägar var gammalmodigt
och hindrande för övrig trafik. Vissa städer behöll sin spårbundna
trafik som Göteborg och Norrköping, andra behöll enstaka linjer som
Stockholm och till en början Malmö.
År 1903 räknas som starten för elektriska spårvagnar i Helsingborg.
Drygt 50 år senare, 1956, uppdrog stadsfullmäktige åt spårvägsstyrelsen att utreda ”lämpligheten av spårvägstrafikens nedläggande och
ersättande med busstrafik”. Utredningen lades fram i mars 1959, där
fördelarna med spårvagnar – hälften av linjerna gick på egen vall,
komforten, pålitligheten – vägdes mot bussarnas stora fördel – flexibiliteten. Utredningen visade vidare att en stor del av linjenätet hade
byggts ut med dubbelspår och att det mesta av vagnparken skulle hålla
till mitten av 1970-talet utan större investeringar. Då utredningen
presenterades fanns tre linjer kvar i staden. Lika många linjer hade
lagts ned under 1950-talet.1 Slutsatsen blev att det inte gick att påvisa
att vare sig buss eller spårvagn var ett bättre trafikmedel än det andra,
men att utvecklingen ändå gick mot bussar.
61. Den sista spårvagnen gick den 2 september 1967 från
Tågaborg till vagnhallen Triangeln med den precisa
avgångstiden 19.38.
62. Arbetet som spårvagnsförare är för alltid slut.
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Den första busslinjen hade införts i den kommunala lokaltrafiken
1928 och kom att följas av flera vartefter staden expanderade österut
med nya bostadsområden.
Stadsfullmäktige fattade inte något beslut omgående, men spårvagnsstyrelsen menade i april 1961 att spårvägen kunde läggas ner
om Sverige övergick till högertrafik, vilket kom att äga rum den 3
september 1967, trots att folket i folkomröstningen 1955 med stor
majoritet (över 80 procent) uttalat sig för vänstertrafikens bevarande.
Men riksdagens beslut 1963 betecknas nog av de flesta numera som
mycket klokt. Spårvägsstyrelsen levde dock vidare under namnet
trafikverksnämnden.
Spårvägsfrågan var emellertid inte helt död även om många ansåg
det 1967. I slutet av 1900-talet väcktes den till liv, bland annat för att
större städer i Europa skaffat sig moderna vagnar som gick snabbt och
ganska ljudlöst genom städerna. Även i Sverige vaknade intresset på
sina håll. I Helsingborg motionerade Kay Malmgren (s) i december
2008 om att en möjlig framtida spårvägstrafik i Helsingborg borde
utredas. I ett tillägg från januari 2009 ville han att även så kallade
spårbilar skulle ingå i utredningen.
Kommunstyrelsen meddelade i mars 2009 att en utredning om
spårvägstrafik i Helsingborg med förbindelse till Höganäs hade påbörjats. Men beträffande spårbilar menade styrelsen att sådana var tveksamma och därför inte borde ingå i utredningen. I fullmäktige yrkade
Kay Malmgren med instämmande av Peter Danielsson (m) och Erik
Persson (mp, tidigare s) bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket
också blev fullmäktiges beslut.
I september samma år rapporterade kommunstyrelsen att likartade
utredningar hade gjorts i Skånes tre största städer – Malmö, Helsingborg och Lund – kring linjestruktur, trafikering och tekniska förutsättningar. Nära samverkan hade ägt rum med Skånetrafiken, banverket
och Region Skåne. Den sistnämnda myndigheten hade tillsammans
med de berörda kommunerna gjort ett förslag till en gemensam
avsiktsförklaring. Regionen hade fått regeringens uppdrag att samordna ett förslag till infrastrukturplan för Skåne för tiden 2010–2021.
Finansiering och kostnadernas ”exakta” fördelning kunde dock inte
preciseras utan fick bli en senare fråga. Avsiktsförklaringen hade redan
godkänts av Lunds kommun och Malmö stad. Kommunstyrelsen föreslog därför att fullmäktige också skulle godkänna förklaringen, vilket
också skedde.2
I april 2010 presenterade kommunstyrelsen en utredning om
införande av spårvägstrafik i Helsingborg. Utredningen hade gjorts
av en arbetsgrupp i vilken ingått tjänstemän från kommunstyrelsens
förvaltning, stadsbyggnadsförvaltningen, miljöförvaltningen och
Höganäs kommun samt representanter från banverket och Skånes
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regionförvaltning. En politisk styrgrupp hade följt arbetsgruppens
arbete.
Utredningen konstaterade som bakgrund att det inom den kommande tioårsperioden var nödvändigt att ”förbättra kapaciteten i kollektivtrafiken för vissa delar av staden” och att bussarna inte kunde
klara det ”växande behovet av kollektivtrafik på ett tillräckligt effektivt
sätt”. Utredningen tog även upp bland annat förslag till ett ”stomlinje
system för spårväg” och tidsplan för en utbyggnad.
För att gå vidare menade kommunstyrelsen att det var nödvändigt
med ett politiskt ställningstagande till spårvägar. Planeringstiden låg
nämligen på sex till åtta år. Dessutom var kostnaderna höga. Infrastrukturen – dubbelspår, kontaktledningar, matarstationer och annan
utrustning – låg på cirka 50 till 60 miljoner per kilometer spårväg,
räknat i 2010 års priser. I summan ingick inte ”rullande materiel och
drift.” Kommunstyrelsen föreslog att fullmäktige skulle fatta följande
beslut:
att godkänna inriktningen på det fortsatta arbetet med att införa
spårvägstrafik i Helsingborg i enlighet med vad som redovisas
i ärendet,
att uppdra åt kommunstyrelsen att fortsätta arbetet i enlighet med
vad som redovisas i ärendet,
att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna avtal med andra a ktörer,
att uppdra år stadsbyggnadsnämnden att beakta redovisade linjealternativ i sitt arbete med planer och bygglov,
att uppdra åt mark- och exploateringsavdelningen att avsätta lämplig mark för uppförande av depå för spårvagnar, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till finansieringsplan för spåranläggning,
organisation samt ansvarsfördelning för det fortsatta arbetet.
I fullmäktige yrkade Peter Danielsson (m), Dick Johansson (sd), Peter
Ahlbom (v), Erik Persson (mp) och Sven Rydström (s) bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket blev fullmäktiges beslut i april 2010. Inga
reservationer lämnades. Enigheten om det fortsatta arbetet verkade
total.3

Genomfartsleder och trafiken i centrum
Med den tilltagande bilismen blev det tvingande att bygga ut genomfartsleden Järnvägsgatan–Drottninggatan och så småningom skapa
nya leder öster om lågstaden. Strandvägen avlastade Drottninggatans
norra del. Träden på Drottninggatan togs bort och senare, 1959, flyttades Stenbocksstatyn in på Stortorget. Från söder drogs Glasbruksgatan
fram, idag Malmöleden. I öster blev Stenbocksgatorna och Koppar159

möllegatan huvudstråk. Den senare gatan skapade förbindelse mellan
Bergaliden och Pålsjögatan. Under 1960-talet tillkom viadukter, Hästhagsviadukten vid Ramlösa station 1962 och Söderviadukten 1964.
Samtidigt försökte trafikplanerarna att begränsa biltrafiken genom
bostadsområdena och göra flera av dessa gator till lokalgator eller
återvändsgator. Gång- och cykeltrafiken fick också särskilda stråk för
att skapa en säkrare framkomst för dessa trafikanter samtidigt som
cyklarna inte hindrade bilarna på huvudgatorna. Parkeringsplatser
byggdes till eller inrättades på rivningstomter där sådana fanns att
tillgå. Dessutom tillkom nya infartsleder då nya bostadsområden
exploaterades.
Samtidigt med utbyggnaden av trafiklederna fick centrala staden
något som har kallats Sveriges första gågata i och med att Kullagatan
invigdes som sådan 1961.4
Bilismen och framkomligheten var återkommande ämnen i fullmäktige. Percy Nessling och Björn Anderberg, båda folkpartister,
motionerade i mars 1970 att stadsfullmäktige aldrig hade fått möjlighet att ta del av det generalplanearbete som bedrevs inom byggnadsnämnden, ”ännu mindre någon trafikledsplan”. Anledningen till
motionen var att den tunga trafiken bidragit till att ”i övrigt acceptabla
bostadsområden [blivit] mer eller mindre obeboeliga”, menade motionärerna. Tf stadsbyggnadschef Tore Carlström sade i november 1971
att en generalplan ”snarast” borde tas fram och föreligga vid årsskiftet
1974–1975, i vilken också en trafikförsörjningsplan skulle ingå. Byggnadsnämnden stödde stadsbyggnadskontoret och menade att motionärernas syfte därmed skulle anses uppnått. Kommunstyrelsen ställde
sig bakom byggnadsnämnden och föreslog kommunfullmäktige att
fatta beslut om detta, vilket skedde i januari 1972.5
Sten Sjöholm (fp) ansåg vid samma fullmäktigesammanträde att
långtradartrafiken i centrum inte bara var ett trafiktekniskt problem
utan även ett miljöproblem. Han ville avlasta Hälsovägen, Drottninggatan och Järnvägsgatan genom att rikta långtradartrafiken mot
Linjebuss färjeläge (söder om Inre hamnen) och därigenom få den att
begagna ”den södra av- och tillfarten till motorvägen”.6
Nessling påminde i maj 1973 om generalplanen och återkom i
frågan i oktober 1975. Han var då särskilt intresserad av trafikleds
planen. Han erinrade fullmäktige att byggnadsnämnden i januari
1972 lovat presentera en plan vid årsskiftet 1974–75. Den översiktliga
planeringen hade visserligen flyttats från byggnadsnämnden till den
så kallade ledningsgruppen men något förslag hade inte presenterats.
Vidare hade kommunalrådet Birger Håkansson (s), vid behandling av
ett planärende i juni 1975, enligt Nessling sagt att om vi skulle vänta
tills en trafikledningsplan var fastställd, ”fick vi vänta mycket länge”.7
Men i väntan på trafikledsplanen avstannade inte debatten i full160

63. Kullagatan blev
gågata 1961 och har
kallats för Sveriges första
i sitt slag.

mäktige om trafiksituationen i Helsingborg. Sten Sjöholm hade redan
i januari 1969 i stadsfullmäktige motionerat om ett bilfritt Stortorg
som innebar förbud mot parkering och genomfart. Kommunstyrelsen
menade att det ”för närvarande”, dvs. i april 1973, inte var möjligt
att slopa parkeringen på torget och hänvisade till den kommande
trafikledsplanen och att det åt byggnadsnämnden skulle uppdras att
beakta vad motionären sagt då planen skulle behandlas, vilket blev
fullmäktiges beslut med stor majoritet.8
Vid samma fullmäktigesammanträde behandlades en motion från
maj 1970 av Gösta Kronholm (vpk) om att leda bort den tunga trafiken från Stenbocksgatorna för att skapa en bättre miljö för de boende
där. Kommunstyrelsen hänvisade till att ”vidtagna åtgärder”, bland
annat förbud nattetid mot tung trafik, ”i stort sett varit positiva” och
att därför motionen inte skulle föranleda någon åtgärd, vilket fullmäktige beslutade.9
Den tunga trafikens problem för de boende – buller, avgaser och
sot – uppmärksammades ytterligare av Percy Nessling i oktober 1973.
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Han betonade särskilt att problemen med kommunens bussar, som
uppgavs gå ”uppåt 1.000 mil om dagen”, blivit större sedan spårvagnarna försvann.10
Per Ebbersten och Gösta Kronholm, båda vpk:are, motionerade
i augusti 1973 bland annat om att utbyggnaden av ”östra stads
motorvägen” skulle påskyndas. Motionen ansåg kommunstyrelsen
vara besvarad genom att styrelsen i budgeten för 1974 föreslagit medel
för att ”Österleden” skulle börja byggas, vilket blev fullmäktiges beslut
i november.11
Karin Persson (fp) motionerade i september 1973 bland annat om
en ökad satsning på kollektivtrafik för att minska luftföroreningarna
och bullret. Samtidigt borde kommunen vid nyanskaffning köpa de
bussar ”som bullrar minst”, ”även om dessa är dyrare”. Hon menade
att den nya samrådsgruppen mellan olika nämnder – miljökommittén – skulle få i uppdrag att föreslå åtgärder för att förbättra luft- och
bullerförhållandena i Helsingborg. Samrådsgruppen rekommenderade hälsovårdsnämnden att i budgeten för 1975 redovisa behovet av
medel för att upprätta ett program för miljövårdsplaneringen. Gruppen förutsatte vidare att programmet upprättades i samförstånd med
kommunstyrelsen och dess ledningsgrupp för översiktlig fysisk samhällsplanering i kommunen. Ledningsgruppen bestod av sju politiker.
Kommunstyrelsen ställde sig bakom samrådsgruppens syn och föreslog fullmäktige att besluta om detta, vilket skedde i juni 1974. Karin
Persson var nöjd och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.12
Trafiksituationen i Helsingborg hade alltså flera gånger varit uppe
till diskussion under 1970-talets första hälft trots att den övergripande
trafikledsplanen ännu inte presenterats. Det fanns från olika politiska
håll ett starkt intresse att särskilt komma till rätta med den tunga
trafikens leder genom staden, vilket flera motioner visar. Till exempel
var Curt Ljungberg (m) i april 1975 bekymrad över att kommunen och
DSB/SJ verkade ha kommit på kollisionskurs med varandra vad gällde
långtradartrafiken. Trafiken från Danmark hade dirigerats söderut
för att nå E4:an och E6:an. Detta hade i stort sätt lyckats, enligt
Ljungberg. Men DSB:s färjor, som lade till vid Ångfärjestationen,
hade gjort en ”drive” för att få flera lastbilskunder i konkurrens med
LB-färjorna, vars tilläggsplats låg söder om Inre hamnen, Det var detta
som oroade Ljungberg, särskilt som DSB var ett statligt bolag som
drev verksamheten i samarbete med SJ. Ljungberg trodde inte att SJ
hade samrått med kommunen i frågan. Vad han var rädd för var alltså
en ökning av tung trafik kring Hamntorget och längs Järnvägs- och
Drottninggatorna.13
I väntan på trafikledsplanen kunde i september 1977 fullmäktige
besluta om byggande av två nya leder, Glasbruksleden och Tegelbruksleden. I trafikplanen för söderområdet hade som nämnts Söder162

viadukten och Malmöleden byggts på 1960-talet. Nu återstod den
del som kallades Glasbruksleden och som förband Malmöleden med
Järnvägsgatan. Idag kallas hela leden fram till Järnvägsgatan Malmöleden. Tegelbruksleden korsade järnvägen i skilda plan och kallas idag
Oljehamnsleden. Kostnaden beräknade gatukontoret till 25 miljoner kronor och arbetet tänktes vara avslutat under sommaren 1979.
Gatunämnen ställde sig bakom gatukontorets förslag, vilket även
kommunstyrelsen gjorde och, som nämnts, fullmäktige beslutade
enhälligt.14
I februari 1978 överlämnade byggnadsnämnden förslag till Trafikplan norr till kommunfullmäktige. Planen var översiktlig och skulle
ligga till grund för dispositionsplaner, detaljplaner och trafiksanering.
Planområdet avgränsades av järnvägen och Strandvägen i väster, järnvägen i norr, Kullavägens vägreservat i öster och Hälsovägen–Ängelholmsvägen i söder. Arbetet hade gjorts av stadsbyggnadskontoret i
samråd med gatukontoret och polisens trafiksektion. Även allmänheten hade fått lämna synpunkter. Byggnadsnämnden godkände
planen. Kommunstyrelsen föreslog fullmäktige att anta byggnadsnämndens förslag med undantag av dels området öster om Ringstorpsvägen, dels en gångbro över Hälsovägen. Fullmäktige beslutade
i maj enligt kommunstyrelsens förslag.15 Frågan om en gångbro över
Hälsovägen återkom vid några tillfällen senare i fullmäktige. Då budgeten för 2012 avgjordes av fullmäktige i juni 2011 fanns ett förslag från
sverigedemokraterna att utreda kostnaderna för en gång- och cykelbro
över Hälsovägen, vilket stöddes av treklövern och socialdemokraterna.
Något tidigare, i november 2010, hade Tomas Nordström motionerat
i samma fråga. Vid omröstningen i juni 2011 vann utredningsförslaget med 38 röster mot noll. Samtliga 27 ledamöter från de röd-gröna
avstod från att rösta, alltså även socialdemokraterna trots att de yrkat
bifall till förslaget.16.
Byggnadsnämnden överlämnade i januari 1979 förslag till Trafikplan
1978 för Helsingborgs centrum till kommunstyrelsens ledningsgrupp.
Planområdet begränsades av Drottninggatan–Järnvägsgatan i väster,
landborgen i öster, Sankt Jörgens plats i norr och Trädgårdsgatan i
söder. Förslaget underkastades en omfattande remissbehandling som
redovisades av stadsbyggnadskontoret till byggnadsnämnden. Till sin
hjälp hade kontoret använt en utomstående konsult. Kort sagt innebar
stadsbyggnadskontorets förslag för Helsingborgs centrum att gångoch cykeltrafiken prioriterades framför biltrafiken.
Ledningsgruppen menade att det var för tidigt att fastställa detaljerade åtgärder eftersom dessa fordrade ytterligare studier. Gruppen
överlämnade förslaget till kommunstyrelsen och begärde att styrelsen
skulle föreslå fullmäktige att anta trafikplanen som ”ett handlings
program för trafikreglerande åtgärder inom centrumområdet”.
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Kommunstyrelsen gick på ledningsgruppens förslag, vilket i juni
1979 blev fullmäktiges beslut. Dick Olsson (c) yrkade i fullmäktige på
att hela planområdet för centrum skulle vara bilfritt inom fem år, ett
synnerligen radikalt förslag som förkastades, vilket Olsson reserverade
sig mot.17
Oppositionsrådet Birger Håkansson och William Johnsson, båda
socialdemokrater, motionerade i juni 1979 om ett bilfritt Stortorg.
Svaret drog ut på tiden, men i september 1981 svarade kommunstyrelsens ordförande Ella Tengbom-Velander (m) att frågan skulle
behandlas då förslaget till budget för 1982 lades fram. Hon tillade att
i budgetförslaget kommer bilparkeringen på övre delen av Stortorget,
mellan Storgatorna och Kullagatan, att försvinna.18
Det skulle emellertid visa sig att denna fråga blev komplicerad att
lösa. Gatunämnden, med en majoritet av fyra socialdemokrater och
en centerpartist, ville i april 1982 ha ett bemyndigande att fatta beslut
om att bygga om Stortorget och Södra Storgatan enligt tidigare
intentioner, dvs. i syfte att minska biltrafiken. I gatunämnden reserverade sig tre moderater och en folkpartist mot beslutet. De ansåg att
det fanns brister. Alla remissinstanser hade inte kommit in med sina
synpunkter, kostnadsberäkning saknades och det ansågs dessutom
viktigt att kommunfullmäktige fick ta ställning ”till denna stora och
viktiga fråga”.
Kommunstyrelsen tillstyrkte bifall till gatunämndens förslag.
Majoriteten bestod av sex socialdemokrater och två centerpartister.
Mot detta reserverade sig styrelsens tre moderater och två folkpartister.
I reservationen påpekades vad som sagts ovan och att handeln dels
var tveksam till avstängning av biltrafiken på Södra Storgatan, dels
att parkeringsytor skulle försvinna på Stortorget. Fullmäktige fattade
beslut i maj 1982 enligt styrelsens tillstyrkan. Mot detta reserverade
sig samtliga moderater och folkpartister. Percy Nessling (fp) och Carl
Bertil Ravén (m) redogjorde för skälen till reservationen. De tryckte på
att trafikföringen på Södra Storgatan och ombyggnaden av Stortorget
berörde ”allmänhet, handel och näringsliv i centrala Helsingborg”.
Vidare hade Cityhandelns organisation överlämnat namnlistor till
kommunstyrelsen där trafikföringen och parkeringsförhållandena
krävde en helhetslösning ”innan förändringar vidtages”. Även Turistföreningen i Helsingborg hade instämt i dessa synpunkter.19
Beslutet överklagades till kammarrätten av Carl-Erik Strömqvist
hemmahörande i Helsingborg, vilken företräddes av en advokatbyrå
i staden. Fullmäktiges beslut sades dels inte ha tillkommit i laga ordning, dels strida mot lag och författning och dels överskrida fullmäktiges befogenheter. Kommunstyrelsens förslag till svarsskrivelse till
kammarrätten var helt avvisande, vilket styrelsens tre moderater och
två folkpartister reserverade sig mot enligt den tidigare reservationen
164

och yrkade på att besvären skulle bifallas. Fullmäktige beslutade i september 1982 med 38 röster mot 27 att anta kommunstyrelsens förslag
till skrivelse. Samtliga moderater och folkpartister (19+8) reserverade
sig mot beslutet.
Vid samma fullmäktigesammanträde behandlades en motion av
Carl Bertil Ravén (m) och Percy Nessling (fp) från maj 1982 som visar
vad hela frågan egentligen handlade om. Motionärerna ville skjuta
upp omläggningen av Stortorget och öppna Södra Storgatan för trafik.
”Omläggningen av Stortorget och trafikföringen i Södra Storgatan är
frågor av största betydelse för handeln och näringslivet och alla dess
anställda och för allmänheten” hävdade motionärerna. Berörda affärsmän hade starkt kritiserat de framlagda förslagen, särskilt gällde detta
minskningen av parkeringsplatser på Stortorget utan att allternativa
parkeringsplatser ”på bekvämt gångavstånd” presenterats. På Södra
Storgatan, som varit avstängd sedan 1976, hade trafiken minskat, men
dessvärre också affärernas omsättning. Motionärernas slutsatser blev
därför att omläggningen av Stortorget skulle skjutas upp till dess att
ersättningsparkeringsplatser hade skapats samt att Södra Storgatan
skulle öppnas för trafik söderut.
Kommunstyrelsens majoritet avvisade motionen vilket föranledde
en ny reservation från moderaterna och folkpartisterna som yrkade
på att motionen skulle bifallas. Kommunfullmäktige följde kommunstyrelsen och beslutade med 39 röster mot 25 att motionen inte skulle
föranleda någon åtgärd. Enigheten i folkpartiet var inte total. Ragnar
Arvidsson röstade för majotiteten. Inga Wennergren avstod från att
rösta.20
Gatunämnden skrev till kommunfullmäktige i september 1982
och anmälde de åtgärder som vidtagits, vilka innebar att till grund
för ombyggnaden skulle ligga dels minskningen av parkeringsplastser på Stortorget dels att på Södra Storgatan tillåta endast gång- och
cykeltrafik. Kommunstyrelsen godkände åtgärderna och föreslog fullmäktige att besluta om detta. Samtidigt meddelades att besvären hos
kammarrätten återtagits och därmed avskrivits. Minoriteten i kommunstyrelsen reserverade sig och menade att gatunämnden borde ha
lagt fram ett förslag att på försök öppna Södra Storgatan och inte
minska parkeringarna på Stortorget innan lämpliga parkeringsalternativ fanns.
Fullmäktige beslutade i december enligt kommunstyrelsens förslag
med 41 röster mot 24 röster som kom från samtliga moderater och
folkpartister (20+4), vilka också reserverade sig mot beslutet.21
Socialistpartierna, som var i minoritet efter valen 1976 och 1979,
hade i kommunfullmäktige kunnat genomföra sina förslag beträffande
Stortorget och Södra Storgatan med hjälp av centerpartiets röster.
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Österleden
Gatunämnden ville i november 1983 ha bemyndigande att börja bygga
Österleden mellan Malmöleden och Fältarpsvägen, en sträcka på 2 300
meter. Kostnaden beräknades till drygt 41 miljoner kronor inklusive
kostnader för markinlösning. Statsbidraget bedömdes bli 70 procent.
Förberedelserna var klara och gatunämnden beräknade byggstarten till
april 1984. Nämnden räknade med att arbetet i huvudsak skulle vara
klart i januari 1986. Kommunstyrelsen hade inga invändningar och
fullmäktige beslutade i januari 1984 utan omröstning i enlighet med
detta.22
Tanken på att ytterligare bygga ut Österleden vilade några år till
början av 1990-talet då gatukontoret utarbetade en utvecklingsplan
för leden, i vilken det slogs fast att den skulle byggas med dubbla
körbanor och planskilda korsningar mellan norra och södra motorvägsinfarterna. Gatunämnden ställde sig bakom planen och överlämnade den till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens borgerliga
majoritet ansåg i maj 1994 att Österleden skulle byggas eftersom den
var ”den enda trafikled i nord-sydlig riktning i staden, som förutom
E 4/E 6 kan ta emot ökad trafik” och att projektet skulle komma
”igång så snabbt som möjligt”. Överenskommelse hade gjorts med
vägverket, vilket betydde att ”huvudmannaskapet” för Österleden
och väg 111 övergick till staten. För Helsingborgs kommun uppgick
kostnaderna till 100 miljoner kronor som föreslogs skulle ställas till
gatunämndens förfogande. Socialdemokraterna i kommunstyrelsen
reserverade sig mot förslaget till förmån för ett avslagsyrkande av
Britta Rundström.
I fullmäktige yrkade Bo Thente (m) bifall till kommunstyrelsens
förslag, medan Percy Nessling (fp), Rune Svensson (c), Jerker Swanstein (m) och Lars Thunberg (kd(s)) yrkade återremiss. Stig Broqvist
(mp) med instämmande av Birgitta Rasmusson (mp) och Mohamed
Benrabah (politisk vilde, tidigare socialdemokrat) i första hand åter
remiss, i andra hand avslag. Tasso Stafilidis (v), Carl-Erik Mohall (spi),
Gerd Johansson (s), Matz Svensson (s), Uno Aldegren (s) och Sven-J
Norberg (politisk vilde, tidigare nyd) yrkade avslag. Fullmäktige beslutade i juni 1994 om återremiss med 38 röster mot 27, vilka ville att
ärendet skulle avgöras genast. Sven-J Norberg reserverade sig mot
fullmäktiges beslut.
I väntan på att den nya fullmäktigeförsamlingen (med socialistisk
majoritet) skulle sammanträda för första gången i november 1994
beslutades på det sista sammanträdet med gamla fullmäktige i oktober
att ärendet skulle bordläggas. Före fullmäktiges beslut hade kommunstyrelsen i början av oktober avslagit ordförande Jerker Swansteins (m)
förslag att bygga Österleden med dubbla körbanor och planskilda
166

korsningar. Mot detta hade moderaterna i kommunstyrelsen reserverat sig.
I november togs ärendet upp på nytt i fullmäktige varvid kommunstyrelsens nyss nämnda förslag beslutats. Reservationer mot
fullmäktigebeslutet gjordes av samtliga moderater, folkpartister och
centerpartister (20+5+2).
Erik Persson och Sven-Olle Hansson, båda socialdemokrater, interpellerade gatunämndens ordförande, Bo Thente (m), i oktober 1994
om Österleden. De sade att de i juni talat om att socialdemokrater
tänkte rösta nej till förslaget om Österledens utbyggnad på grund av
”kommunens kärva ekonomi och nya borgerliga besparingskrav inom
vård, omsorg och utbildning på ca 230 milj. kr”. De fortsatte med att
säga att socialdemokraterna i valet [1994] gått fram med ett ”program
som prioriterade den mjuka sektorn”. Eftersom socialdemokraterna
vann valet och de borgerliga förlorade trodde interpellanterna ”att
frågan om en motorväg på Österleden var avklarad” och att ”allt plan64. Österledens färdig
ställande pågick ännu
vid sommaren 2012.
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arbete var lagt på is i avvaktan på att den nya majoriteten” skulle ”ta
över i november”. De hade nämligen läst i tidningarna den 19 oktober
att gatunämnden i var ”i full färd med att genomföra ett delprojekt
av motorvägsplanerna”.
Interpellanterna frågade därför Thente om han inte respekterade
valutslaget och om han tyckte det var rimligt att tio miljoner kronor
lagts ner på ett projekt där ”alla beslut ännu inte fattats i vederbörlig
ordning eller att de vunnit laga kraft”.
Thente svarade i december 1994 att han naturligtvis accepterade
valutslaget. Vidare menade han att de gjorda investeringarna var rimliga även om ”de fördröjningar av projektet som den nya majoriteten
nu förorsakar, kommer verkligheten förr eller senare att framtvinga
ett genomförande” av Österledens utbyggnad. ”Gjorda investeringar
är således inte bortkastade, sannolikt snarare tvärtom.” Thente tillade
också att inga arbeten i anlutning till Österleden pågick.23
Konstateras kan att cirka 20 år senare är Österleden ännu inte helt
färdigbyggd, även om alla formella beslut är tagna, och utbyggnaden
fortsatt under denna tid. Bo Thentes förmodan i mitten av 1990-talet
visade sig med facit i hand vara riktig.
Gatunämnden drogs in från och med januari 1995. Frågorna lades
under den nyinrättade tekniska nämnden. Beslutet om detta hade
fattats redan i juni 1993 och hade således inget med interpellationen
av Bo Thente eller hans svar att göra.24

Biltrafik och parkering i centrum
Kommunstyrelsens ledningsgrupp överlämnade i mars 1983 till fullmäktige ett förslag kallat Parkeringsplan för Helsingborg – parkerings
politik, vilket ingick i kommunens översiktliga trafikplanearbete.
Planen hade gjorts av ledningsgruppens projektgrupp för trafik
planering och remitterats till ”ett betydande antal organ”, vilket dock
inte hade föranlett någon omarbetning av planen. Kommunstyrelsen
föreslog fullmäktige att anta parkeringsplanen som en riktlinje för
parkering i Helsingborg. Percy Nessling (fp) reserverade sig mot styrelsens förslag. Han menade att den prognos som gjorts på biltätheten
inte var realistisk eftersom den var så hög. Kommunstyrelsens majoritet hade räknat med en ökning på 15 procent fram till sekelskiftet
2000, vilket byggde på centrala prognoser från bland annat vägverket.
Men, fortsatte Nessling, hänsyn hade inte tagits till minskade real
löner, ökande bensinpriser och brist på olja. Dessutom hade det inte
beaktats om en ökad biltäthet var önskvärd. Nessling fortsatte sitt
yrkande i fullmäktige i september med stöd av Leif Andersson (vpk)
och Rickard Persson (mp). Uno Aldegren yrkade avslag på Nesslings
yrkande och bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket i september
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1983 blev fullmäktiges beslut. Georg Cornland (mp), Arne Larsson
(fp) och Nessling reserverade sig för bifall till den senares yrkande.25
I mars 1983 hade kommunstyrelsens ledningsgrupp också lagt fram
Förslag till parkeringsprogram för södra delen av Norrcity, som också
behandlades i fullmäktige i september samma år. Förslaget hade upprättats av stadsbyggnadskontoret och remissbehandlats. Kommun
styrelsen konstaterade att utredningen ”i vissa avseenden” snabbt blivit
inaktuell. År 1983 var underskottet 250 platser som skulle öka till 600
år 1990, om inget gjordes. Underskottet skulle kunna minskas med
200 platser om parkeringsplatser ordnades utanför Norrcity, bland
annat i hamnen. Det sammanlagda behovet 1990 i södra delen av
Norrcity bedömdes till 1  600 platser.
Kommunstyrelsen föreslog att fullmäktige skulle besluta att skapa
400 nya parkeringsplatser inom området och att dessa skulle byggas
i kvarteren Bastionen, Ruuth och Thalia samt att byggnadsnämnden skyndsamt skulle utarbeta förslag till en parkeringsanläggning
inom kvarteret Bastionen. Percy Nessling reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut, särskilt vad gällde kvarteret Bastionen där ett
parkeringshus på fem våningar skulle få ”förödande konsekvenser för
stadsbilden”. Vidare menade han att prognoserna om framtida ”efterfrågan” på parkeringar var osäkra och att parkeringsplatsbehovet inte
fick ”gå före alla andra hänsyn”.
Uno Aldegren med instämmande av Ann Friberg, båda social
demokrater, yrkade i fullmäktige på bifall till kommunstyrelsens förslag vilket blev fullmäktiges beslut med 57 röster mot sex. De två
vpk:arna avstod från att rösta. Nej-röstarna var samtliga folkpartister
och miljöpartister (4+2). Arne Larsson (fp) och Georg Cornland (mp)
hade i fullmäktige yrkat på att det räckte med 245 nya parkeringsplatser och att dessa skulle byggas i kvarteren Ruuth och Thalia, medan
Leif Andersson (vpk) yrkade på att kommunstyrelsens förslag inte
skulle bifallas. Men dessa yrkanden avslogs av fullmäktige.26
Sagde Leif Andersson motionerade i oktober 1984 att tung trafik på
Hälsovägen–Ängelholmsvägen skulle förbjudas. Trafikbullret, speciellt
nattetid, var mycket högt, och störde sömnen för de omkringboende.
På dagtid kunde man i vissa rum inte föra en normal samtalston, enligt
motionären. Gatunämndens syn stödde sig helt på en utredning av
gatukontoret, som konstaterade att tung trafik, utom bussar i linjetrafik, var förbjuden mellan 22.00 och 06.00. Vidare hade miljö- och
hälsoskyddskontoret mätt bullret och konstaterat att riktvärdena överskridits på vissa ställen längs Hälsovägen–Ängelholmsvägen och därför
föreslagit förbud av tung trafik. Gatukontoret gjorde också mätningar
under en natt och fann att 15 tunga lastbilar bröt mot förbudet.
Kontorets slutsats blev emellertid att ett totalförbud skulle medföra stora besvär för distributionstrafiken med korta avstånd. Polisen
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menade dessutom att ett förbud skulle bli svårt att övervaka. Gatukontoret menade att det hela skulle lösas då färjeläget vid Ångfärjestationen upphörde och all trafik till och från färjorna riktades mot det
kommande färjeläget söder om Inre hamnen, dvs. dagens Knutpunkt.
Då skulle Hälsovägen bli mindre attraktiv för den tunga trafiken.
Till dess menade gatukontoret dock att förbudet kunde träda i kraft
från 20.00. och även gälla sön- och helgdagar och dag före sön- och
helgdagar.
Kommunstyrelsen ansåg att ”på lång sikt” borde tung trafik helt
förbjudas på nämnda trafikled, men på kort sikt var en ökning av
begränsningarna som ett totalförbud innebar inte bra för trafikens
framkomlighet. Styrelsen ansåg därför att Leif Anderssons motion
skulle anses besvarad genom detta. I fullmäktige yrkade Andersson
med stöd av Rickard Persson (mp) på att hans motion skulle bifallas.
Uno Aldegren (s) med stöd av Rune Svensson (c) och Eva Åsare (m)
yrkade på bifall till kommunstyrelsens förslag. Vid votering i fullmäktige i november 1985 vann Aldegrens yrkande med överväldigande
majoritet, 60 röster mot fem. Samtliga vpk:are och miljöpartister
och en folkpartist, Elisabeth Kruse, röstade för Anderssons yrkande
(2+2+1). Mot fullmäktigs beslut reserverade sig vpk:s och miljöpartiets
ledamöter, men inte Kruse.27
Leif Andersson motionerade i november 1985 om införande av trådbussar i Helsingborg. Det gällde att förbättra trafikmiljön i Helsingborg, särskilt i centrum. Trådbussar var en vettig åtgärd för såväl miljö
som resenärer. Han stödde sig på en artikel i Helsingborgs Dagblad.
Trafikverksnämnden avstyrkte motionen. Investeringskostnaderna
skulle bli stora. Dieselavgaserna på gatorna skulle visserligen minska,
men samtidigt skulle det bli en miljöförstöring där elenergin till bussarna alstrades. Trafikverksnämndens slutsats blev att inget talade för
en övergång till trådbussar, eftersom ”investeringskostnaderna [var]
för höga och miljövinsterna för små”.
Kommunstyrelsen gick i september året därpå på trafikverksnämndens linje och påpekade att fullmäktige i juni 1986 hade rekommenderat nämnder och styrelser att i framtiden köpa fordon endast
med motorgasdrift eller katalytisk rening. I fullmäktige yrkade Leif
Andersson med instämmande av Bert Alfson (mp) och Inger Svensson
(vpk) att ärendet skulle återremitteras. Bert Alfson yrkade att, om
återremitteringen inte bifölls, en utredning skulle tillsättas för att se
hur utsläppen från bussarna kunde minskas. Rune Carlsson (fp) med
stöd av Rune Svensson (c) och Uno Aldegren (s) yrkade på bifall till
kommunstyrelsens förslag. Voteringen i september slutade med att
kommunstyrelsens förslag vann med 61 röster mot fyra. Mot detta
reserverade sig de fyra nej-röstande från vpk och miljöpartiet.28
Miljöpartiet och vpk fortsatte under 1987 att, utifrån deras all170

mänt negativa syn på bilar i stadsmiljö, behandla miljöfrågorna i
Helsingborg. Frågorna gällde uppställningsplatser och framkomlighet för cyklar och ”åtgärder för att minska trafikens skadeverkningar
på miljön”.
Kerstin Agelmo (mp) motionerade om cykeltrafiken. Hon menade
att cyklandet borde ”uppvärderas” eftersom cykeln var ”så energi
snål, miljövänlig och tillgänglig”. Konkurrensen mellan olika trafikslag skulle ske på lika villkor, menade Agelmo, och ”inte som många
gånger skett i Helsingborgs kommun, ensidigt på bilismen”. Cyklisterna var tvungna ”att ta allehanda omvägar”, medan bilismen ”i långt
större utsträckning” kunde ”ta den kortaste, rakaste och snabbaste
vägen”. Agelmo menade också att det var trångt med cykelparkeringar
i ”Helsingborgs centrala delar”. Hon ansåg att kommunfullmäktige
skulle uppdra åt gatunämnden att verka för att ”numerärt och storleksmässigt öka cykeluppställningsplatserna”.
Kommunstyrelsen framhöll att det var angeläget att underlätta
framkomligheten och säkerheten för cyklisterna i centrala Helsingborg och att fullmäktige därför 1982 tagit fram Cykelplan 80 som ett
underlag för planering av cykelnätet i kommunen. Vidare hade projektgruppen för trafikplanering redovisat vad som gjorts och vad som
kommer att göras för cykeltrafiken i en nära framtid. Kerstin Algemos
yrkanden borde lämnas till bangårdsdelegationen och stadsbyggnadskontoret för att beaktas i det pågående och framtida planeringsarbetet.
Därmed ansåg kommunstyrelsen att Algemos yrkanden skulle anses
besvarade. Detta blev också fullmäktiges beslut i mars 1987.29
Inger Svensson (vpk) frågade i maj 1987 i två likalydande interpellationer om vilka åtgärder som vidtagits för att minska trafikens
skadeverkningar på miljön, dels till kommunstyrelsens ordförande,
Ella Tengbom-Velander (m), dels till lokaltrafikstyrelsens (tidigare trafiknämnden) ordförande, Rune Carlsson (fp). Inger Svensson menade
att bilismen måste minskas ”radikalt” och godstransporter föras över
till järnvägen. Lokaltrafiken måste få alternativa drivmedel, som ersättning av dieseldrift, och samtidigt måste linjenätet och linjetätheten
ökas samt biljettpriserna sänkas för att få folk att åka med kommunala
färdmedel.
Tengbom-Velander svarade att miljö- och hälsoskyddsnämnden
bevakade utvecklingen av alternativa driftsystem. Vid nyanskaffning
av bilar till kommunen borde de vara försedda med ”katalytisk avgasrening”. Ett annat driftsystem än diesel till kommunens lokaltrafik
skulle utredas. Beträffande avgaserna i ”innercity” skulle de kunna
minskas om det fanns en ”större tillgång” på parkeringsplatser, eftersom letandet efter plats innebar ”onödig körning”. Trafikens luft
förorenande inverkan var ett nationellt och ett internationellt problem
menade Tengbom-Velander och måste lösas på dessa nivåer.
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Lokaltrafikstyrelsens ordförande Rune Carlsson sade att styrelsen ”med stort intresse” följde vad som var på gång beträffande nya
drivsätt för kommunens fordon. Dessutom framhöll han att styrelsen
ville ”stimulera resandet” med kommunala trafikmedel, dvs. bussarna
och tillade att flera förslag var under arbete.30
En viss skillnad är här märkbar mellan partierna. Ella TengbomVelander ivrade för bättre parkeringsmöjligheter i centrum för att
man inte skulle behöva köra runt och leta parkeringsplatser, så kallad
sökkörning, och därmed släppa ut onödiga avgaser. Däremot talade
hon inte om ökad satsning på kollektivtrafiken.
Erik Persson, Kjell-Axel Norén och Kay Malmgren, alla tre socialdemokrater, gjorde en skrivelse från Ramlösa s-förening till sin motion
i februari 1987. Motionärerna var oroliga för att kommande tillfartsleder för bil- och järnvägstrafiken genom Ramlösa skulle få negativa
konsekvenser för stadsdelen.
Efter att flera remissinstanser yttrat sig föreslog kommunstyrelsen
att fullmäktige skulle besluta att projektgruppen för trafikplanering
noga skulle följa ”utvecklingen och planeringen av trafiken inom
kommunen, och med särskilt beaktande av möjliga miljökonsekvenser [skulle väcka] erforderliga förslag”. Genom detta skulle motionen
anses besvarad.
Då motionen behandlades i fullmäktige i oktober samma år
yrkade Rune Svensson (c) med instämmande av Birger Håkansson
(s), Ella Tengbom-Velander (m) och Kay Malmgren (en av motionärerna) om bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket blev fullmäktiges beslut.
Rickard Persson (mp) ville gå betydligt längre och yrkade på att
projektgruppen för trafikplanering skulle utföra ”en genomgripande
utredning” som sammanfattade ”miljökonsekvenserna av nuvarande
trafik” och beskrev ”miljökonsekvenserna av planerade trafikomläggningar”. Yrkandet avslogs dock av kommunfullmäktige, vilket fick
fullmäktiges två miljöpartister att reservera sig till förmån för bifall
till Perssons yrkande.31
Andra möjligheter att minska biltrafiken var att satsa på andra
trafikslag. Bert Alfson (mp) motionerade i september 1988 om kraftigt utökad regional tågtrafik. Han menade att det var angeläget att
en stor del av den ”enorma biltrafik” som pågick ”mellan Helsingborg
och närbelägna orter” fördes över till tågtrafik. Han föreslog därför
en rad åtgärder. Kommunstyrelsen sade sig vara positiv till en ökad
kollektivtrafik i nordvästra Skåne och att det pågick ett omfattande
utredningsarbete under olika huvudmän vad gällde den framtida
kollektivtrafiken. Kommunstyrelsen menade därför att det vore att
föregripa utredningsresultaten att redan nu ta ställning till alla Alfsons
förslag. Med detta ansåg styrelsen att Alfsons motion skulle anses
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besvarad. Fullmäktige beslutade bifalla styrelsens förslag. Rickard Persson reserverade sig till förmån för Alfsons yrkande.32
Miljöpartiet fortsatte att hävda sin omedgörliga inställning till
privatbilism och parkeringar i Helsingborgs stadskärna, vilket särskilt
framkom vid byggandet av nya Norra hamnen, Knutpunkten och
Sundstorget, vilket har redogjorts för i kapitel 5.
Partiet ansåg också att det gick trögt med vissa utredningar på trafikens område. Rickard Persson (mp) interpellerade i juni 1989 lokaltrafikstyrelsens ordförande, Kjell-Axel Norén (s), hur det gått med
lokaltrafikstyrelsens uppdrag från kommunfullmäktige i februari 1987
att utreda byggandet av infartsparkeringar i anslutning till det ordinarie linjenätet. Norén medgav att utredningen tagit alltför lång tid,
vilket berodde på resursbrist, som emellertid hade avhjälpts genom en
”utredningsförstärkning”. Han räknade därför med att under hösten
1989 redovisa utredningen för fullmäktige.
Frågan kom dock inte upp förrän under våren 1990 då fem motioner
behandlades samtidigt, tillsammans med en rapport från lokaltrafikstyrelsen om förutsättningarna för infartsparkering vid lokaltrafikens
ordinarie trafiknät. Det hela mynnade ut i förslag till ställningstagande
beträffande trafik- och parkeringsförhållanden i centrala Helsingborg.
Georg Cornland och Kerstin Agelmo, båda miljöpartister, motionerade i mars 1984 om en skyddsrumstunnel i Landborgen som övergångsvis också kunde i ”begränsad omfattning” användas till bilparkering, förutsatt att inga parkeringshus byggdes i kvarteret Bastionen
eller på Sundstorget.
Uno Aldegren (s), Leif Andersson (vpk) och Rickard Persson (mp)
motionerade i februari 1988 om en revision av Trafikplan 1978 för
norrcity. De hävdade att målsättningen för trafikplanen, nämligen
förbättring av miljön, inte hade uppnåtts. ”Rundkörningen på Stortorget samt trafiken på Norra Storgatan och Långvinkelsgatan” var det
stora problemet. Motionärerna krävde att ”all genomfartstrafik inom
norr-city” liksom ”all korttidsparkering” skulle stoppas.
Motionärerna sade att överläggningarna mellan socialdemokraterna,
vänsterpartiet kommunisterna och miljöpariet utmynnat i förslag till
revisionen av Trafikplan 1978 för norrcity, men att också planarbetet
med södercity skulle påskyndas.
Rune Persson (mp) motionerade i maj 1989 om en minskning av
biltrafiken och ökning av den kollektiva trafiken i Helsingborgs centrala delar. Han menade att det var ”olyckligt att två berättigade krav”
ställdes mot varandra, nämligen kravet från medborgarna ”att få inandas ren luft” och kravet ”på ett fungerande affärsliv i centrum och en
levande stad”. Han yrkade på att infartsparkeringar infördes från vilka
det skulle gå gratis bussar in till stadskärnan. Informationstavlor och
annonser skulle användas för att visa vägen till infartsparkeringarna.
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Allmänhetens varutransporter ut ur stadskärnan skulle lösas så att
”tunga och skrymmande varukassar” skulle lämnas på ”speciella
inlämningsställen och transporteras upp till infartsparkeringarna”,
som skulle finnas vid ”Tretorn, Folkparken och Fredriksdals friluftsmuseum”.
Jerker Swanstein (m), Arne Larsson (fp) och Lars-Göran Persson
(c) motionerade i augusti 1989 om en underjordisk garageanläggning
i Landborgen. De menade att alla partier var överens om att trafiksituationen i det centrala Helsingborg måste förbättras, men problemet
var ”att man inte kunde enas om hur”. Vidare hade motionärerna
med tillfredsställelse hälsat ”att socialdemokraterna accepterat” en
underjordisk garageanläggning i två plan under Sundstorget. Men
alla problem var inte lösta med detta. Därför yrkade motionärerna på
överläggningar om ett parkeringshus i Landborgen.
Barbro Wåhlin och Jerker Swanstein, båda moderater, motionerade i augusti 1989 om parkeringsplatser i city. Motionärerna sade att
behovet var stort och att det behövdes en ”omgående översyn av de
parkeringsplatser kommunen disponerar” i centrum och vilka platser
kommunen ”oundvikligen måste behålla för kommunens service –
jourverksamhet” och att övertagliga platser ställdes ”till allmänhetens
förfogande”.
Lokaltrafikstyrelsen lämnade i oktober 1989 rapport om förutsättningarna för infartsparkeringar i anslutning till lokaltrafikens ordinarie linjetrafik. Styrelsen konstaterade att erfarenheten av försök
med infartsparkering var att det krävdes ”massiva, kostnadskrävande
marknadsföringsinsatser och uthållighet innan något positivt resultat
kunde förväntas”. Lokaltrafikstyrelsen ville därför att projektgruppen för trafikplanering drev saken vidare och föreslog fullmäktige att
besluta om detta.
Kommunstyrelsens yttranden baserades i mycket på olika utredningar som gjorts av kommunens nämnder och styrelser, men även av
utomstående organ. Styrelsen konstaterade att problemen kring trafikoch miljöfrågorna hade uppkommit som en följd av de senaste tio
årens trafikutveckling. Målsättningen måste därför ”vara att bromsa
upp ökningen av biltrafiken”, men ”samtidigt skapa alternativ” som
gjorde att ”Helsingborgarnas rörlighet” bestod. Kommunstyrelsen
förslog därför fullmäktige att besluta:
[1] att godkänna redovisade målsättningar och riktlinjer för trafikplaneringen i centrala Helsingborg,
[2] att uppdra åt kommunstyrelsen att genom dess projektgrupp
för trafikplanering revidera trafikplan 78 i enlighet med givna
målsättningar och riktlinjer,
[3] att uppdra åt lokaltrafikstyrelsen att utarbeta en plan för hur
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nuvarande busspark skall kunna ersättas med mer miljövänliga,
bekväma och tillgängliga fordon,
[4] att uppdra åt kommunens parkeringsbolag att i samråd med
berörda hotell ta fram förslag till lösningar på problemet med
gästparkering i norrcity,
[5] att uppdra åt fastighetsnämnden att – inom ramen för pågående trafikplaneringsprojekt – ta fram lämpliga markområden
för infartsparkeringarna i området kring Tretorn och i området
kring Leo,
[6] att uppdra åt byggnadsnämnden att – när markanskaffning
skett – utarbeta förslag till detaljplan för infartsparkeringar,
[7] att [de fem] motionerna därmed skall anses besvarade, samt
[8] att lägga lokaltrafikstyrelsens rapport om infartsparkering i
anslutning till lokaltrafikens ordinarie linjenät m.m. till handlingarna.
Mot kommunstyrelsens beslut reserverade sig samtliga fyra moderater,
Rune Svensson (c) och Arne Larsson (fp). De yrkade på att ärendet
skulle bordläggas.
Då frågan i april 1990 kom upp i fullmäktige yrkade Uno Aldegren (s) på att kommunstyrelsens förslag skulle bifallas, medan Jerker
Swanstein (m) vill ha bordläggning, som också blev fullmäktiges
beslut, men bara till nästa sammanträde i maj. Efter överläggningar
yrkade Carin Wredström (m), Arne Larsson (fp), Bertil Olsson (m)
Lars-Göran Persson (c), Jerker Swanstein (m), Barbro Wåhlin (m),
Percy Nessling (fp), Alice Molt (c), Berit di Girolamo (m) och Leif
Bengtsson (c) på att ärendet i första hand skulle återremitteras till
kommunstyrelsen, i andra hand att fullmäktige skulle besluta avslå
kommunstyrelsens förslag med undantag av att-satserna 3, 7 och 8.
Leif Andersson (vpk) yrkade på bifall till kommunstyrelsens förslag.
Uno Aldegren, Rolf Andersson, Tomas Nordström, Matz Svensson
och Tommie Åkesson, alla socialdemokrater, yrkade på återremittering. Rickard Persson (mp) yrkade dels bifall till kommunstyrelsens
förslag utom att-satserna 1 och 2, dels uppdrag till styrelsen att planera
och genomföra anläggandet av en cykelbana längs hela Järnvägsgatan/
Drottninggatan. Slutet blev emellertid att fullmäktige återremitterade
ärendet till kommunstyrelsen, som i september 1990 kom med en ny
skrivning. Alla att-satserna var i denna lika från föregående förslag
utom att-sats 3 som fick den nya skrivningen:
[3] att uppdra åt trafikstyrelsen att före 1991 års utgång utarbeta en
plan för hur nuvarande busspark skall kunna ersättas med mer
miljövänliga, bekväma och tillgängliga fordon.
Förändringen låg alltså i att lokaltrafikstyrelsens arbete med buss
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planen skulle skyndas på. Som förra gången då ärendet var i fullmäktige följde överläggningar. Arne Larsson (fp), Jerker Swanstein (m),
Rune Svensson (c), Percy Nessling (fp) och Barbro Wåhlin (m) yrkade
på bordläggning i första hand och avslag i andra hand. Bertil Olsson
(m) yrkade i första hand på bordläggning, i andra hand på återremiss
och i tredje hand på avslag. Leif Andersson (vpk) yrkade på bifall till
kommunstyrelsens förslag. Rune Celvinsson (mp) yrkade på att fullmäktige skulle bifalla kommunstyrelsens förslag med ändring i tredje
att-satsen, som han föreslog skulle lyda:
[3] att uppdra åt trafikstyrelsen att före den 1 april 1991 utarbeta en
plan för hur nuvarande kollektivtrafik skall ersättas med miljövänliga, bekväma och tillgängliga fordon, varvid andemeningen
i Miljöpartiets motion från 1988–09–21, om att uppnå elektrifiering och kraftig förbättring av kollektivtrafiken beaktas och
att genomfartstrafik och söktrafik skall minska så att biltrafiken
i City under en tvåårsperiod reduceras med minst 50 %.
Uno Aldegren (s) med instämmande av Rickard Persson (mp) yrkade
på tillägg med följande att-satser:
att med prioritering av kollektivtrafiken utforma Järnvägsgatan/
Drottninggatan från Trädgårdsgatan till St Jörgens plats som en
esplanad med alléer, breda trottoarer och separata cykelbanor
m.m,
att efter utställning och remiss behandla ombyggnaden av Järnvägsgatan/Drottninggatan som ett ärende i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade i september 1990 att åter bordlägga
det segdragna ärendet, men månaden därpå kom det att avgöras.
Jerker Swanstein yrkade med instämmande av Arne Larsson (fp),
Rune Svensson (c), Percy Nessling (fp) och Carin Wredström (m) att
ärendet skulle återremitteras till kommunstyrelsen med uppdrag att
genomföra en parkeringsbehovsutredning. Arne Larsson yrkade med
instämmande av Rune Svensson och Percy Nessling på återremiss till
kommunstyrelsen, och, om detta inte vann bifall, avslag på styrelsens
förslag. Rolf Tufveson (m) yrkade bifall till Jerker Swansteins och Arne
Larssons yrkanden med undantag av att han dels ville att återremissen
skulle innehålla uppdrag till kommunstyrelsen att föreslå folkomröstning i ärendet, dels att fullmäktige skulle bifalla överläggning om en
»underjordisk garageanläggning i Landborgen«
Efter överläggning voterade fullmäktige först om ärendet skulle
återremitteras eller avgöras omedelbart. Med 37 ja-röster, samtliga
socialdemokrater, miljöpartister och vpk:are (29+6+2), mot 28 nej-röster, samtliga moderater, folkpartister och centerpartister (16+8+4),
vann det senare förslaget.
176

Vid votering om Uno Aldegrens yrkande vann detta med 49 röster
mot fem. Elva ledamöter avstod från att rösta. Övriga yrkanden
avslogs. Förutom alla socialdemokrater, miljöpartister, vpk:are och
centerpartister röstade åtta moderater för Aldegrens yrkande. De fem
nej-rösterna kom samtliga från moderater. Samtliga folkpartister och
tre moderater lade ner sina röster.
I de tidigare att-satserna 2–8 skedde ingen förändring, utom att
att-satsen 3 fick kommunstyrelsens tillägg från september 1990 rörande
när trafikstyrelsens plan om miljövänliga bussar skulle vara klar, dvs.
före 1991 års utgång. De riktlinjer som omtalades i att-satsen 1 skulle
ha lydelsen: ”Järnvägsgatan/Drottninggatan från Trädgårdsgatan till St
Jörgens plats skall utformas som esplanad med alléer, breda trottoarer
och separat cykelbana varvid kollektivtrafiken skall prioriteras”. Vidare
skulle ombyggnaden av Järnvägsgatan/Drottninggatan behandlas som
ett särskilt ärende i kommunfullmäktige. Mot fullmäktiges beslut
reserverade sig Rolf Tufvesson till förmån för sitt eget yrkande och
Celvinsson till förmån för sitt yrkande.33
Socialdemokraterna hade bjudit in miljöpartiet till förhandlingar
och accepterat några av partiets krav för att uppnå majoritet i kommunfullmäktige. Miljöpartiet fick dock inte igenom alla krav. Moderaterna var inte eniga i slutröstningen då det fanns både ja-röstare,
nej-röstare och de som avstod från att rösta.
I april 1990 beslutades att lokaltrafikstyrelsen skulle läggas ned
med ingången av 1991 och efterträdas av trafikstyrelsen. Samtidigt
bestämdes att Helsingborgs buss AB skulle inrättas från och med 1
september 1990.34

Drottninggatan /Järnvägsgatan
Omgestaltningen av Drottninggatan/Järnvägsgatan stod på kommunens agenda ett par år vid 1990-talets början. Gatukontoret, i
samråd med stadsbyggnadskontoret, överlämnade i november 1990
till gatunämnden ett förslag om ”principutformning” av dessa gator.
Gatunämnden godkände förslaget och överlämnade det i sin tur till
vägverket för godkännande och till kommunfullmäktige med begäran
att fullmäktige skulle ställa sig bakom förslaget.
Förslaget innebar att gatorna skulle bli ”en blandtrafikgata med två
körfält i vardera riktningen, stadsportar vid gatans ändpunkter och
enkelriktade cykelbanor på gatans båda sidor”. Kostnaden beräknades
till 22 miljoner kronor. Moderaternas och folkpartiets ledamöter i
gatunämnden hade reserverat sig mot förslaget och i stället förordat
ett förslag som var fyra miljoner kronor billigare. Allmänt konstaterade reservanterna att de som bodde eller verkade i centrum måste
ha tillgång till parkeringsanläggningar i ”nära anslutning till city”.
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I detalj menade de att särskilda filer borde finnas för trafiken som
kom söderifrån och skulle upp på Prästgatan, Södra Kyrkogatan eller
Hästmöllegränden för att inte hindra kollektivtrafiken. Vidare borde
cykelbanor inte byggas på den östra sidan av gatorna av hänsyn till
fotgängarna. Kommunstyrelsen ställde sig emellertid bakom gatunämndens förslag utan reservationer.
Då ärendet skulle avgöras i fullmäktige yrkade emellertid representanter för det tre borgerliga partierna, socialdemokraterna och miljöpartiet bifall till kommunstyrelsens/gatunämndens förslag, vilket i
januari 1991 blev fullmäktiges beslut.35
Men därmed var saken inte ur världen. Valet 1991 blev som nämnts
en stor tillbakagång för socialdemokraterna och miljöpartiet som tillsammans förlorade tio mandat och en lika stor vinst för partierna på
den borgerliga sidan, om man dit också räknar Sveriges pensionärers
intresseparti (spi), framstegspartiet och ny demokrati med två mandat
var. Valutgången fick betydelse för den fortsatta planeringen av Drottninggatan/Järnvägsgatan.
Då ärendet behandlades i den gamla kommunfullmäktiges sista
sammanträde i oktober 1991, dvs. den fullmäktigeförsamling som
baserades på valet 1988, bordlades ärendet, eftersom minst en tredje
del av fullmäktige röstat för bordläggning, till vilka hörde samtliga
moderater, fyra centerpartister och sex folkpartister (16+4+6). Folkpartisterna Ragnar Arvidsson och Heinz Gordon, röstade för majoritetens yrkande. Dessa två ledamöter fanns dock inte med i den nya
fullmäktigeförsamlingen som samlades i november.36
Vid fullmäktigesammanträdet i november återremitterades ärendet
till kommunstyrelsen för ”förnyad behandling”. Mot beslutet reserverade sig vänsterpartiets och miljöpartiets sammanlagt fyra ledamöter.37
Ett avgörande kom året därpå. Kommunstyrelsen hade uppmanat
gatunämnden att göra ett reviderat förslag och i detta beakta att körbanan i båda riktningarna skulle breddas från 6,5 meter till sju meter,
att ett fält skapades för högersvängande trafik vid Prästgatan och Stortorget, att infarten till Stortorget skulle ske söder om Stenbocksstatyn
och att utfarten norr om statyn skulle behållas men smalnas av så att
Rådhuset skulle få en bredare förplats, att fält för högersvängande
trafik, som kom från norr, skulle förberedas vid Hamntorget samt
att infarten till Sundstorget från Drottninggatan skulle hållas öppen.
Kommunstyrelsen ansåg att gatunämnden följt anvisningarna, men
menade att busshållplatsen utanför Rådhuset fått en sydligare placering, vilket styrelsen tyckte var olämpligt och menade att hållplatsen
skulle behålla det läge den hade. Styrelsen föreslog fullmäktige att
besluta enligt styrelsens förslag. I fullmäktige yrkade Matz Svensson
(s), Percy Nessling (fp), Bo Thente (m) och Uno Aldegren (s) bifall till
kommunstyrelsens förslag, medan Birgitta Rasmusson (mp) yrkade på
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återremittering till kommunstyrelsen. Fullmäktige beslutade dock att
ärendet skulle avgöras omedelbart, vilket resulterade i att fullmäktige
beslutade i mars 1992 enligt kommunstyrelsens förslag.38
Socialdemokraterna hade gett upp sina tidigare ståndpunkter och
samarbete i frågan med miljöpartiet samt anslutit sig till den nya
majoriteten i fullmäktige. Socialdemokraternas och moderaternas
avvikande syn på biltrafiken i stadskärnan skulle dock framträda i
slutet av 1990-talet. Se kapitel 5 om detta.

”Bilälskare” och ” bilhatare” i Helsingborg
vid 2000-talets början
Miljöpartiets inriktning att minska privatbilismen i centrum så
mycket som det överhuvudtaget gick fortsatte. Birgitta Möller (mp)
frågade i maj 2001 kommunalrådet Arne Larsson (fp) om en bilfri dag
i september. Den bilfria dagen ingick i det lokala Agenda 21-arbetet.
Hon förvånade sig över att ”Helsingborg inte kommer att stängas av
för biltrafik under ’den bilfria dagen’”. Hon sade att förra året var en
”mycket ringa del av staden avstängd för biltrafik.” ”Denna del borde
i år ha ökats”. Hon sökte därför svar på tre frågor: ”Hur motiveras
beslutet att inte göra avstängningar? Kan vi fortfarande delta i projektet utan att följa reglerna? Anser A-21-gruppen att Helsingborg är
trovärdig som miljökommun även efter detta agerande?” Larsson, som
var ordförande i Agenda 21-arbetet, svarade i juni att det var viktigt
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att påverka människornas beteende genom att de avstängda gatorna
fylldes av aktiviteter som kunde vara ett alternativ till bilismen. Vidare
menade han att staden väl levde upp till den Charter som kommunstyrelsens ordförande skrivit under och att, enligt hans personliga syn,
staden ”på ett föredömligt sätt” svarade mot målsättningen som gällde
för en eko-kommun.39
Beträffande den bilfria dagen 2001 motionerade fullmäktiges tre
miljöpartister i början av september att större delar av stadskärnan än
Stortorget skulle stängas för biltrafik. Kommunstyrelsen sade i februari
året därpå att ”den bilfria dagen”, ägt rum enligt det ”övergripande
EU-projektets intentioner”. Men nästa gång, dvs. i september 2002,
borde ”större delar av stadskärnan kunna reserveras för icke bilburen
trafik”, vilket också fullmäktige beslutade. Mot beslutet reserverade
sig miljöpartisterna. De hade nämligen föreslagit att ”medborgarna
skulle erbjudas gratis bussfärd” till stadskärnan.40
Gunilla Stjernfeldt (s) motionerade i augusti 2001 att en arbetsgrupp
skulle tillsättas för att utarbeta en ”långsiktig” plan för att utforma
trafikflödena i stadens centrala delar. Kommunstyrelsen stödde detta
och fullmäktige beslutade i januari 2002 att byggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden skulle få i uppdrag att tillsammans
utarbeta en trafikplan för Helsingborg med hänsyn tagen till ”miljö,
hälsa och säkerhet”.41
Uppdraget till nämnderna lämnades emellertid inte förrän i januari 2005 och första delen i trafikplanen, Trafikstrategi för Helsingborg,
presenterades i januari 2006. Kommunstyrelsen menade att strategin
var ”väl genomarbetad” beträffande ”god tillgänglighet, effektivitet,
säkerhet och hänsyn till miljö och hälsa” som var väsentligt ”för den
fortsatta utvecklingen av Helsingborg för boende, näringsliv och besökare”. Styrelsen föreslog fullmäktige att besluta anta trafikstrategin.
Mot kommunstyrelsens beslut reserverade sig Maria Winberg
Nordström (fp) till förmån för ett tilläggsyrkande som innebar att
översynen av antalet parkeringsplatser inte fick försvåra för besökarna
eller att söktrafiken ökade (dvs. irrandet efter lediga p-platser), vidare
att insatser skulle göras för barn och ungdom i den kommande trafikplanen så att de själva i ”högre utsträckning” skulle kunna ta sig
till och från skolan. Peter Ahlbom (v) reserverade sig bland annat till
förmån för en skrivning att ett ”försvårande för biltrafiken” i staden
var nödvändigt och att biltrafiken skulle minska ”med minst 20 % år
2015 jämfört med 2005”.
I fullmäktige yrkade moderaterna Carin Wredström och Marie
Weibull Kornias bifall till Maria Winberg Nordströms reservation i
kommunstyrelsen, men i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Lundström (kd) och Bengt Larsen (s) yrkade bifall till styrelsens förslag. Magnus Ehrencrona (mp) yrkade på att det i strategin
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skulle skrivas in att staden skulle verka för att en översyn av kollektivtrafikens taxor ”med hänsyn tagen till olika målgruppers behov”.
Vidare yrkade han bifall till folkpartiets reservation rörande barnen
och ungdomen.
Rickard Persson (mp) yrkade bifall till förslaget från vänsterpartiet
att minska biltrafiken med 20 procent till 2015. Peter Ahlbom (v)
yrkade bifall till sin egen reservation i kommunstyrelsen samt bifall
till Ehrencronas yrkande om översyn av kollektivtrafikens taxor.
Inger Nilsson (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag och
avslag på tilläggsyrkandena från vänsterpartiet, folkpartiet och miljöpartiet. Pontus Bergqvist (sd) yrkade beträffande bilparkeringen att
det skulle skrivas in i strategin att antalet parkeringsplatser i centrum
inte fick bli färre än de nuvarande.
Ordföranden i fullmäktige, Ann Arkeklo (s), beslutade att ”avvisa”
miljöpartiets, vänsterpartiets och sverigedemokraternas yrkanden
därför att de inte var ”överblickbara”, vilket innebar att de i kommunal
lagens mening inte var ”beredda”. Mot detta beslut protesterade ledamötena från miljöpartiet. Därefter ställde Arkeklo kommunstyrelsens
förslag mot folkpartiets tilläggsförslag, varvid hon fann att fullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Reservationer mot beslutet
ingavs från samtliga partier utom moderaterna.42
Ärendet fick en fortsättning genom att Rickard Persson (mp) överklagade beslutet till länsrätten med motiveringen att det inte tillkommit i laga ordning. Länsrätten gav i november Persson rätt. Beslutet
hade tillkommit i strid mot kommunallagen ”genom att ordföranden
vid fullmäktigesammanträdet vägrat att ställa två yrkanden om förslag
till ändringar i förslagsskrivelsen [dvs. kommunstyrelsens förslag till
beslut i fullmäktige] under proposition”. Därför upphävde länsrätten
beslutet.
Kommunstyrelsen föreslog i januari 2008 att upprättandet av Trafikstrategin för Helsingborg antogs på nytt. Rickard Persson med instämmande av Peter Ahlbom (v) yrkade åter att biltrafiken i staden skulle
minska med minst 20 procent fram till år 2015 jämfört med 2005 samt
att staden skulle se över kollektivtrafikens taxor med hänsyn till olika
målgruppers behov. Omröstningen i fullmäktige visade att kommunstyrelsens förslag vann med röstetalet 61 mot fyra. De få motrösterna
kom från fullmäktiges samtliga miljöpartister och vänsterpartister
(3+1), vilka också reserverade sig mot fullmäktigebeslutet.43
I oktober 2006 behandlades i fullmäktige den Trafikplan som byggnadsnämnden hade tillstyrkt i juni samma år. Planen byggde på en
undersökning av en arbetsgrupp som bestod av tjänstemän som kom
från byggnadsnämndens, miljönämndens och tekniska nämndens förvaltningar. En politisk styrgrupp hade också varit knuten till arbetet.
Remissbehandlingen hade varit omfattande.
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Kommunstyrelsen anmärkte den 11 oktober 2006 att Helsingborg
var en av de kommuner som överskred ”miljökvalitetsnormen för
kvävedioxid i luft” varför regeringen beordrat länsstyrelsen i Malmö
att tillsammans med staden ta fram ett åtgärdsprogram. Miljökvalitetsnormen för luft krävde en rad ingripanden, varför Trafikplanen
måste revideras med utgångspunkt från luftkvalitén. Mot denna bakgrund föreslog kommunstyrelsen att fullmäktige skulle besluta att
anta Trafikplanen men med inskränkningen att Sockengatan lyftes ut
för att utredas på nytt och att styrelsen skulle få i uppdrag att börja
överläggningar med ”Region Skåne och Vägverket angående Österledens utbyggnad”.
Mot beslutet i kommunstyrelsen reserverade sig samtliga sex social
demokrater. Maria Winberg Nordström (fp) ville ha ett tilläggsyrkande
som kompletterade Trafikplanen vad gällde markering av cykelbana
och gångbana där dessa låg i nära anslutning till varandra, en bevakad cykelparkering i Slottshagen och en betoning av säkerheten för
”oskyddade” trafikanter i Hästhagsrondellen.
I fullmäktige den 25 oktober yrkade Carin Wredström (m) med
instämmande av Birgitta Södertun (kd), Arne Larsson (fp) och Pontus
Bergqvist (sd) bifall till kommunstyrelsens förslag. Peter Ahlbom (v)
yrkade bifall till styrelsens förslag och att länsstyrelsens åtgärdsprogram
skulle vara bindande för Trafikplanen. Rickard Persson (mp) yrkade i
första hand på återremiss till byggnadsnämnden för att länsstyrelsens
förslag skulle inarbetas i Trafikplanen. I andra hand bifall till tilläggs
yrkandena från vänsterpartiet och folkpartiet.
Bengt Larsen yrkade, med instämmande av Inger Nilsson och
Ingela Andersson, alla tre socialdemokrater, att Trafikplanen skulle
godkännas och att kommunstyrelsen skulle påbörja överläggningar
med ”Region Skåne och vägverket angående Österledens utbyggnad”, men med avslag på kommunstyrelsens förslag att Sockengatan
skulle lyftas ur Trafikplanen för utredning. Christer Rasmusson (fp)
yrkade på bifall till kommunstyrelsens förslag, men kompletterat med
folkpartiets tilläggsyrkande (Maria Winberg Nordströms) i kommun
styrelsen.
Vid omröstningen ställdes kommunstyrelsens förslag mot yrkandet
från socialdemokraterna, varvid fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag med röstsiffrorna 38 mot 27. Samtliga socialdemokrater
röstade mot kommunstyrelsens förslag, övriga partier för. Därefter
röstade fullmäktige om folkpartiets tilläggsyrkande, vilket avslogs med
33 röster mot 32. För tilläggsyrkandet röstade samtliga folkpartister,
samtliga moderater utom Olle Wredström, samtliga vänsterpartister, miljöpartister och sverigedemokrater (7+16+4+2+3). Mot röstade
samtliga socialdemokrater, Olle Wredström och samtliga kristdemokrater (27+1+5).
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Vid den tredje röstningen ställdes kommunstyrelsens förslag mot
vänsterpartiets tilläggsyrkande, som avslogs med 51 röster mot 13. En
ledamot, Mohamed Benrabah (fp), avstod från att rösta. För vänsterpartiets förslag röstade samtliga vänsterpartister, folkpartister utom
Benrabah, miljöpartister och en före detta sverigedemokrat (Rosita
Lindbom) (4+6+2+1).
Efter en lång procedur hade kommunfullmäktige sålunda beslutat
att godkänna förslaget till Trafikplan, men att ur den lyfta ut Socken
gatan samt att starta överläggningar med Region Skåne och vägverket
om en utbyggnad av Österleden.
Mot beslutet reserverade sig folkpartiet till förmån för sitt tidigare
yrkande om komplettering av Trafikplanen. Vänsterpartiet reserverade
sig mot beslutet till förmån för att de bindande åtgärderna i länsstyrelsens åtgärdsprogram skulle gälla för Trafikplanen. I en skriftlig
reservation utvecklade partiet sin syn på bilismen, som det ansåg vara
det ”stora kvarstående hotet mot luftmiljön i staden”. Åtgärder behövdes för ”att minska behovet och beroendet av bilen”. Därför fordrades bland annat att ”kollektivtrafikens tillgänglighet” sattes ”framför
privatbilismen”.44
Åtgärdsprogrammet reviderades av länsstyrelsen i april 2008 i
samarbete med staden på grund av att det alltjämt fanns risker för
att miljökvalitetsnormen skulle överskridas. Förslaget till revidering
sändes därefter till staden för synpunkter. Kommunstyrelsen lämnade
ett förslag till yttrande till länsstyrelsen som beslutades av fullmäktige i
augusti 2009. Till protokollet antecknades att miljöpartiet inte deltog
i beslutet. Kärnpunkten i kommunstyrelsens synpunkter uttrycktes:
Fokus för de åtgärder som staden åläggs genomföra är framförallt
att minska genomfartstrafiken på de centrala trafikstråken (som
kan vara upp till 30 % av trafiken) och erbjuda snabbare och mer
tillgänglig kollektivtrafik, samt förbättra förhållandena för gångoch cykeltrafiken.45

Med ingången av 2007 sammanslogs byggnadsnämnden och tekniska
nämnden till stadsbyggnadsnämnden.46
Miljöpartiets tre ledamöter i fullmäktige motionerade i januari
2009 att en ny Trafikstrategi och en ny Trafikplan skulle utarbetas för
Helsingborg. De föreslog att spårvägstrafik, elbussar och ”ett nät av
cykelvägar” skulle byggas ut för att motverka den dåliga luftkvaliteten
som biltrafiken förorsakade. Kommunstyrelsen menade att det inte
fanns behov att i nuläget, dvs i augusti 2009, ta fram en ny strategi och
plan för trafiken eftersom genomförandet av en ”rad olika åtgärder”
pågick. I fullmäktige röstades om bifall till styrelsens förslag ställt mot
bifall till miljöpartiets motion. Kommunstyrelsens förslag vann med
röstsiffrorna 62 mot tre.47
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Europakorridoren och Hamnleden
Ett betydande framtida projekt är en tänkt snabbjärnväg från Stockholm till Hamburg – Europabanan, med anslutning från Göteborg
till Jönköping – Götalandsbanan. I den svenska planeringen följer
Europabanan i stort E 4:ans sträckning. En ideell förening bildad 1993,
Europakorridoren, driver frågan. Medlemmar i föreningen är kommuner, städer, län, och regioner i Sverige, Danmark och Tyskland.
Marie Weibull Kornias (m) interpellerade i december 2003 kommunstyrelsens ordförande Tomas Nordström (s) om Helsingborgs
engagemang i projektet. Hon fick ett synnerligen positivt svar. Nordström sade att det fanns ”en bred samsyn om Europakorridorens betydelse för infrastrukturen i vår region”. Staden hade frågan ”högt uppsatt på dagordningen”. Kommunalrådet Carin Wredström (m) drev
”med kraft” stadens och nordvästra Skånes intressen i projektet, ansåg
Nordström, vilket var ett erkännande till dennes främsta politiska
motståndare under mandatperioden och som visade att Helsingborgs
två största partier hade en nästan total samsyn i denna fråga.48
Södertunneln och stadsförnyelseprojektet H+ innebar att hamnens
viktigaste vägförbindelse, den så kallade Oljehamnsleden, måste ersättas med en ny förbindelse mellan Helsingborgs hamn och Malmö
leden. Den nya förbindelsen kallades Hamnleden och tänktes vara klar
2015. Förbindelsen förväntades ”skapa bättre miljökvaliteter i staden,
bereda utbyggnadsmöjligheter i prioriterade områden och eliminera
dagens barriäreffekter”, enligt en förstudie som lades fram 2009 och
en slutversion i januari året därpå.49
Innan dess hade miljöpartiets tre ledamöter i fullmäktige i maj 2008
motionerat om att stadsbyggnadsnämnden skulle få i uppdrag att i
samråd med allmänheten och boende ”utarbeta alternativa sträckningar” till en ny hamnled och att det bästa av förslagen inarbetades
i en reviderad trafikplan. Kommunstyrelsen framhöll i oktober 2009
att ett förnyat utredningsarbete skulle påbörjas under hösten 2009
”med utredning enligt väglagen samt plan- och bygglagen”. Den nya
hamnleden hade bäring på de ”planeringsprocesser” som handlade
om utvecklingen av södra Helsingborg. Vid planarbetet skulle även
samråd med allmänheten ske enligt plan- och bygglagens bestämmelser. Kommunstyrelsen föreslog att motionen skulle besvaras med vad
som anförts i ärendet. Det tyckte emellertid inte sverigedemokraternas
ledamot i styrelsen, Kaarina Andersson, som reserverade sig.
I kommunfullmäktige yrkade Rickard Persson (mp) med instämmande av Dick Johansson (sd) och Peter Ahlbom (v) bifall till motionen, medan Joakim Andersson (m) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Vid voteringen fick kommunstyrelsens förslag 55 röster
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Ta en ”grön” taxi eller en traditionell!?
Fem socialdemokrater motionerade i augusti 2001 om att det skulle finnas två taxiköer utanför
Knutpunkten, en för ”grön” taxi och en för traditionellt bensindrivna. Kommunstyrelsen avstyrkte
motionen vilket också blev fullmäktiges beslut. Mot detta reserverade sig ledamötena från social
demokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.52
Tanken i motionen var naturligtvis att få allmänheten att välja en ”grön” taxi för att på så sätt
öka miljömedvetandet och få taxiföretagen att övergå till miljöbilar. Motionens syfte verkar emellertid inte ha uppmärksammats under nästa mandatperiod då socialdemokraterna tillsammans
med vänsterpartiet och miljöpartiet var i majoritet.

66. Vid taxistationen vid Knutpunkten kan det ibland vara mycket trångt. Här skulle allmänheten
ha kunnat välja mellan en vanlig bensindriven taxi och en grön taxi som räknades som en miljöbil.

medan motionen fick tio. För motionen röstade samtliga ledamöter
från vänsterpartiet, miljöpartiet och sverigedemokraterna (1+3+6),
vilka också reserverade sig mot fullmäktiges beslut.50
I januari 2011 överlämnade stadsbyggnadsnämnden ett förslag
till förbindelse mellan Malmöleden och Helsingborgs hamn, dvs.
Hamnleden/E4. Tre alternativ hade behandlats: Norra, Diagonala och den Södra korridoren. Med tanke på H+, Ramlösa stationsområdes utveckling och en kommande fast förbindelse med
Helsingör kom stadsbyggnadsnämnden fram till att Södra korridoren var lämpligast, vilket bland annat också en samhällsekonomisk
kalkyl visade. Kostnadsramen för projektet, medräknat kostnaderna
för staden och trafikverket, fastställdes till maximalt 625 miljoner
kronor.
Kommunstyrelsen föreslog att fullmäktige skulle välja den Södra
korridoren, bygga fyra körfält eller, om det var relevant, anlägga tre
samt fastställa maxkostnaden till 625 miljoner kronor. Mikael Skoog
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67. Flygbild över området
som kommer att påverkas
av den tänkta hamn
leden.

(s) yrkade bifall till kommunstyrelseordförandens, Peter Danielsson
(m), förslag. I kommunstyrelsens protokoll antecknades att miljö
partiet och sverigedemokraterna inte deltog i beslutet.
I fullmäktige yrkade företrädare för de borgerliga partierna och
socialdemokraterna bifall till kommunstyrelsens förslag, sverige
demokraterna yrkade bifall, men ville ha ett tillägg. Ledamöter från
miljöpartiet och vänsterpartiet yrkade i första hand på återremiss till
kommunstyrelsen, i andra hand på avslag. Voteringarna visade att
kommunstyrelsens förslag vann med 58 röster mot sju. Avslagsrösterna
kom från miljöpartiet och vänsterpartiet (6+1). S verigedemokraternas
tilläggsförslag som gällde en tunnelförlängning förlorade med 50
röster mot åtta. Samtliga miljöpartiets och vänsterpartiets ledamöter
lade ner sina röster (6+1). Mot fullmäktiges beslut reserverade sig
miljöpartiet eftersom de ansåg att beslutsunderlaget var ofullständigt.
Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för det egna tilläggs
yrkandet.51
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Linje 1 (Tågaborg-Råå), linje 3 (Tågaborg-Lussebäcken) och linje 5 (StattenaSankt Jörgens plats).
Kf:s protkoll 25/3 och 23/9 2009 §§43 och 128. Ks:s protokoll 2009 §§ 38 och
137.
Kf: protokoll 28/4 2010 §64. Ks:s protokoll 2010 §68.
Ranby 273–275.
Kf:s protokoll 25/1 1972 §4. Kf:s handlingar 1972 nr. 2 s. 1–3.
Kf:s protokoll 25/1 1972 §35.
Kf:s protokoll 28/10 1975 §273.
Kf:s protokoll 24/4 1973 §123. Kf:s handlingar 1973 nr. 15 s. 41–46.
Kf:s protokoll 24/4 1973 §125. Kf:s handlingar 1973 nr. 15 s. 48–54.
Kf:s protokoll 23/10 1973 §310.
Kf:s protokoll 20/11 1973 §314. Kf:s handlingar 1973 nr. 32 s. 35–36.
Kf:s protokoll 25/6 1974 §212. Kf:s handlingar 1974 nr. 33 s. 23–24.
Kf:s protokoll 22/4 1975 §119.
Kf:s protokoll 27/9 1977 §233. Kf:s handlingar 1977 nr. 36 s. 48–51.
Kf:s protokoll 23/5 1978 §121. Kf:s handlingar 1978 nr. 15 s. 1–7 och nr 18
s. 1.
Kf:s protokoll 8–9/6 2011 §75 jämte omröstningsbilaga 29 §75. Ks:s protokoll
2011 §87.
Kf:s protokoll 26/6 1979 §122. Kf:s tryck 1979 nr. 114 s. 244–250. Stadsbyggnads
kontoret. Förslag till Trafikplan 1978 för Helsingborgs centrum.
Kf:s protokoll 22/9  1981 §§158 och 186. Kf:s tryck 1981 nr. 176 s. 397–398.
Kf:s protokoll 25/5 1982 §83 jämte bilagor 1 och 2 till §83. Kf:s tryck 1982 nr
74 s.115–117.
Kf:s protokoll 28/9 1982 §§167 och 168 jämte bilagor 1 §167 och 1 §168. Kf:s
tryck 1982 nrr. 153 och 154 s. 259–271.
Kf:s protokoll 21/12 1982 §229. Kf:s tryck 1982 nr. 212 s. 368–269.
Kf:s protokoll 31/1 1984 §9. Kf:s tryck 1984 nr. 8 s. 7–9.
Kf:s protokoll 1994: 21/6 §128 jämte bilaga 1 §128, 25/10 §194 jämte bilaga
1 §194, 30/11 §§ 238 och 247, 13/12 §270 jämte bilaga 1 §270. Kf:s tryck
1994 nrr. 129 s. 331–333, 225 s. 544–547, 268 s. 673, 278 s. 675–676, 303
s. 719.
Kf:s protokoll 17/6 1993 §108.
Kf:s protokoll 27/9 1983 §171. Kf:s tryck 1983 nr. 153 s. 277–283.
Kf:s protokoll 27/9 1983 §172. Kf:s tryck 1983 nr. 154 s. 283–287.
Kf:s protokoll 27/11 1985 §230 jämte bilaga 1 §230. Kf:s tryck 1985 nr. 209
s. 504–506.
Kf:s protokoll 23/9 1986 §182 jämte bilaga 1 §182. Kf:s tryck 1985 nr. 160
s. 301–304.
Kf:s protokoll 24/3 1987 §50. Kf:s tryck 1987 nr. 46 s. 102–106.
Kf:s protokoll 23/6 1987 §§ 133 och 134 jämte bilagorna till 1 §133 och 1 §134.
Kf:s protokoll 27/10 1987 §201. Kf:s tryck 1987 nr. 176 s. 427–434.
Kf:s protokoll 19/12 1989 §256. Kf:s tryck 1989 nr 225 s. 541–544.b
Kf:s protokoll 24/4 och 22/5 1990 §§ 82 och 94. Kf:s tryck 1990 nrr 76 och 86
ss. 179–221 resp. 241. Kf:s protokoll 25/9 och 23/10 1990 §§ 152 och 167
jämte bilagor 1 och 2 §167. Kf:s tryck 1990 nrr 141 och 153 ss. 390–394 resp.
407.
Kf:s protokoll 24/4 1990 §84.
Kf:s protokoll 29/1 1991 §8. Kf:s tryck 1991 nr. 6 s. 20–25.
Kf:s protokoll 22/10 1991 §198 jämte bilaga 1 §198. Kf:s tryck 1991 nr 174
s. 496–499.
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Kf:s protokoll 26/11 1991 §227.
Kf:s protokoll 24/3 1992 § 58 jämte bilaga 1 §58. Kf:s tryck 1992 nr. 49 s. 83.
Kf:s protokoll 13/6 2001 §123 jämte bilagorna 1 och 2 §123.
Kf:s protokoll 27/2 2002 §27. Ks:s protokoll 2002 §30.
Kf:s protokoll 30/1 2002 §13. Ks:s protokoll 2002 §10.
Kf:s protokoll 25/1 2006 §11. Ks:s protokoll 2006 §10.
Kf:s protokoll 30/1 2008 §9 jämte bilaga 1 §9. Ks:s protokoll 2008 §7.
Kf:s protokoll 25/10 2006 §130 jämte bilagor 1–4 till §130. Ks:s protokoll 2006
§167.
Kf:s prtokoll 26/8 2009 §104. Ks:s protokoll och handlingar 2009 §112.
Kf:s protokoll 22/11 2006 §165. Ks:s protokoll 2006 §187.
Kd:s protokoll 26/8 2009 §114. Ks:s protokoll 2009 §122.
Kf:s protokoll 17/12 2003 §166 jämte bilaga 1§166.
Förstudie enligt väglagen.
Kf:s protokoll 28/10 2009 §150. Ks:s protokoll 2009 §155.
Kf:s protokoll 23/2 2011 §21 jämte bilagor 1–4 §21. Ks:s protokoll 2011 §20
jämte bilaga 1 §20.
Kf:s protkoll 30/1 2002 §14. Ks:s protokoll 2002 §11.

7. Staden satt på kartan

I

bland hör man, då något positivt har hänt, att just denna sak
har satt Helsingborg på kartan. Staden har med andra ord blivit
omtalad. Det kan röra sig om att ett företag etablerats i kommunen,
svenskar och folk från andra länder lockats att besöka staden tack vare
ett särskilt lockande kulturutbud eller evenemang, eller att staden blivit
omtalad efter att enskilda idrottsutövare eller lag, hemmahörande i
staden, har gjort någon framstående prestation på idrottsarenorna.
Naturligtvis gör de styrande i Helsingborg vad man kan för att
stödja den egna stadens näringsliv, turism, kultur och idrott. Helsingborg skiljer sig inte nämnvärt från andra större städer i Sverige
då det gäller särskilda satsningar inom dessa verksamheter, som ökat
betydligt under senare tid. Målen kan verka likartade, men vägen för
att nå målen kan skilja sig åt.

Näringsliv och turism
Länge var Helsingborg en agrar köpstad. I slutet av 1860-talet låg
staden på 29:e plats då det gällde antalet sysselsatta inom industri
produktion, då 24 arbetare hade sin utkomst som anställda vid Bruket
(Helsingborgs Mekaniska Verkstad). Knappt 50 år senare hade Helsingborg industrialiserats. 3  532 arbetare var 1912 anställda i industrierna, vilket förde upp staden till nionde plats. De flesta av dåtidens
industribranscher var representerade. Vid industrialiseringens början
var Bruket, Fosfaten och Varvet de stora arbetsplatserna. Därefter kom
Sockerbruket, Jacquardväveriet, Jutefabriken, Stenströms skjortfabrik,
Gummifabriken och Kopparverket (med metallurgisk industri) att
svara för en bredare produktion. Industristrukturen var hemmamarknadsorienterad och kom under mellankrigstiden att utvecklas bättre
sysselsättningsmässigt än landet i övrigt.
Efter andra världskriget kom dock Helsingborg att få ungefär
samma utveckling som landet i övrigt. Varuproduktionen minskade
medan tjänsteproduktionen ökade. År 1950 var över 50 procent sysselsatta inom privat eller offentlig tjänsteproduktion, vilket var en högre
andel än i landet i övrigt. Detta berodde på att jordbrukssektorn var
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nästan obefintlig i Helsingborg, medan den fortfarande hade betydelse
för sysselsättningen i övriga landet. Förhållandet kom dock att ändras.
Åt 1970 hade sysselsättningen inom landet på jordbrukets område
krympt betydligt så att tjänsteproduktionen i Helsingborg nästan kom
att likna Sverige i övrigt.1
Invånarna i Helsingborg liksom kommunens politiska ledning, fick
rätta mun efter matsäcken, dvs. anpassa sig till vad som gällde i det
alltmer tjänsteproducerande samhället.

68. Gummifabriken
Tretorn. Idag finns här
Universitetet.

I konkurrens med andra kommuner i Sverige gällde det att göra
Helsingborg intressant för näringslivet att etablera sig i, vilket skulle
ge arbete och skatteintäkter. Detta förutsatte att kommunens politiker mer aktivt skapade förutsättningar för en attraktiv företagsmiljö.
Borta var för länge sedan tiden då företagstillväxten drevs framåt av
framgångsrika entreprenörer verksamma i Helsingborg (konsulernas
stad), men även tiden på 1950- och 1960-talen då Sverige genomgick
en storartad expansion (välfärdsåren) som mycket verkade gå av egen
kraft. Från 1970-talet, om än inte direkt märkbart för alla, inträdde
en uppbromsning och en regression (tillbakagång) ägde rum inom
flera branscher.
I mars 1974 motionerade Stefan Sardh (m) om inrättandet av en
tjänst i kommunen som företagskonsult. ”I dagens samhälle är det
nödvändigt att kommunerna bedriver en aktiv marknadsföring av
vad de kan erbjuda näringslivet vid lokalisering”, menade motionären
och tillade att flera kommuner hade ”uppmärksammat detta behov
att aktivt marknadsföra sig”. Flera kommuner hade numera anställt
en tjänsteman för detta arbete, fortsatte Sardh och framhöll särskilt
Malmö som hade ”en mycket aktiv tjänsteman” som marknadsförde
Malmö som etableringsort för näringslivet. Helsingborg däremot hade
ingen sådan marknadsföring, påpekade motionären, vilket han ansåg
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nödvändigt ”i synnerhet vid beaktande av de framtida fasta förbindelserna över Öresund och den konkurrenssituation som kommer
att uppstå mellan olika kommuner härvidlag”. Sardh ville därför att
fullmäktige snarast skulle ”utreda och därefter inrätta en tjänst som
företagskonsult i Helsingborgs kommun”.
Kommunstyrelsen hänvisade i september 1974 till en i samma
månad presenterad promemoria av en sekreterare vid namn Bengt
Wihlborg som gällde inrättandet av ett informationskontor, vilket
skulle ge information lokalt, externt och till kommunens anställda.
Ett väsentligt inslag i den externa informationen var en ”turistpropaganda” som ansågs väl utbyggd genom turistbyrån. För att locka företag till Helsingborg hade ”med regelbundna tidsmellanrum utarbetats broschyrer med uppgifter om Helsingborg”. Inget annat föreslogs
dock vid detta tillfälle för att locka företag till Helsingborg. Wihlborgs
promemoria utmynnade i ett förslag att inrätta dels en utställningsbyrå
med två anställda, dels en tjänst som informationssekreterare.
Fullmäktige beslutade att bygga ut informationsverksamheten
genom att inrätta dels en tjänst som intendent för i första hand en
”viss utställningsverksamhet och marknadsföring”, dels en tjänst för
själva informationsverksamheten. Sardhs motion skulle därmed anses
besvarad.2
Informationsverksamheten i kommunen hade förts framåt, men
kanske inte i den utsträckning som Stefan Sardh hade tänkt sig beträffande marknadsföringen av Helsingborg som lokaliseringsort för
externa företag.
Frågan återkom under det borgerliga styret 1979. Lage Lundström,
Uno Aldegren och Sven-Olle Hansson, alla socialdemokrater, motionerade i oktober 1978 om inrättande av en näringslivsdelegation. Delegationen skulle ha två huvuduppgifter. Dels skulle den vara kommunens kontaktorgan till företag och fackliga organisationer vad gällde
näringslivs- och sysselsättningspolitiska frågor, dels skulle den verka för
nyetablering av tillverkningsindustri i Helsingborg. Bakgrunden till
motionen sades vara den svårighet och nedgång som många branscher
hade genomgått i staden under 1970-talet – livsmedelsindustrin, den
grafiska industrin, varvsindustrin, metallindustrin och Tretorn. Cirka
3 000 arbetstillfällen sades ha gått förlorade. Kommunen måste, enligt
motionärerna, engagera sig mer aktivt i sysselsättningsfrågorna för att
kunna bryta den nedåtgående trenden. Därför borde en näringslivsdelegation inrättas.
Kommunstyrelsen inhämtade yttranden från flera nämnder och
styrelser samt från Skånes Handelskammares Helsingborgskommitté.
Kommunens nämnder och styrelser, som alla hade borgerlig majoritet,
avvisade tanken på en näringslivsdelegation. Som skäl angavs bland
annat samordningsproblem och extra kostnader (skolstyrelsen), admi191

nistrativa oklarheter och en ökad byråkratisering (fastighetsnämnden),
ingen förstärkning, i stället risk för byråkratisering (hamnstyrelsen),
bättre att ge den nystartade samrådsgruppen för arbetslöshetsfrågor
och vidgade arbetsuppgifter i stället för att skapa en ny grupp för
näringslivsfrågor (socialförvaltningen). Handelskammarens Helsingborgskommitté ville inte ta ställning till om ärenden av denna typ
borde skötas av en särskild delegation inom kommunstyrelsen eller
av styrelsen som en helhet. Vidare ville kommittén mer satsa på det
befintliga näringslivet i kommunen än att satsa på etableringar som
redan fanns på andra orter i Sverige. Helsingborgskommittén hade,
då för näringslivet och staden gemensamma frågor skulle behandlas, adjungerat kommunstyrelsens ordförande, kommunalråden och
kanslichefen. Helsingborgskommittén ansåg dock att den kunde förstärkas med företrädare för de fackliga organisationerna.
I samtliga nämnder och styrelser reserverade sig den socialdemokratiska minoriteten till förmån för motionen. Kommunstyrelsen ansåg
att arbetsmarknadsläget var sådant att kraftfulla åtgärder behövdes
för att komma till rätta med problemen. Därför hade en samrådsgrupp tillsatts för att i första hand bekämpa ungdomsarbetslösheten.
Gruppen hade verkat under en kort tid men, ansåg styrelsen, kunde
vara ett lämpligt forum för att lösa de förhoppningsvis övergående
arbetsmarknadsproblemen. Därför borde ett nytt organ, dvs. den föreslagna näringslivsdelegationen, inte inrättas. Kommunstyrelsen framhöll också ”byråkratiseringen och ett oklart ansvarsförhållande” samt
”att en särskild näringslivsdelegation knappast skulle ge kommunen
bättre möjligheter att främja näringslivets expansion”. Däremot ansåg
styrelsen att Handelskammarens Helsingborgskommitté kunde utökas
med två företrädare från de fackliga organisationerna. Med detta ansåg
kommunstyrelsen att Lundströms, Aldegrens och Hanssons motion
skulle anses besvarad.
Den socialdemokratiska minoriteten i styrelsen ingav en skriftlig
reservation. I den underströks att kommunstyrelsemajoritetens svar på
motionen saknade positiva inslag och var ”i vissa stycken nonchalant”,
samt uppvisade ”en negativ inställning till näringsliv och fackliga organisationer” som inte delades av minoriteten, vilken därför uppmanade
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Fullmäktige beslutade i april 1979 enligt kommunstyrelsens förslag
med röstsiffrorna 34 mot 31. Samtliga som röstat mot kommunstyrelsen och för motionen reserverade sig utom vpk:aren Per Ebbersten.3
Under 1990-talet ägde flera aktiviteter rum på näringslivområdet.
Bland annat genomfördes en så kallad näringslivsvecka 1993 och presentation av Helsingborg i Stockholm för näringslivsrepresentanter.
Vidare hade en informations- och näringslivsdirektör anställts i kommunen. Allt detta hade uppmärksammats i massmedia. I januari 1995
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hade emellertid Bertil Olsson och Carin Wredström, båda moderater,
interpellerat kommunstyrelsens ordförande, Britta Rundström (s),
om vissa uppgifter som nått dem, nämligen att ”flera fall av företags
etableringar som skulle ha skapat sysselsättning avfärdats av enskilda
socialdemokratiska politiker utan någon som helst debatt i kommunalrådsberedningen eller kommunstyrelse”. Av den anledningen
ville interpellanterna ställa två frågor: Var ”det tillfredsställande att
enskilda personer och/eller nämnder är negativa och avvisande till
företagsetableringar i Helsingborg?”, och fanns det ”företag som vill
expandera eller etablera sig och som har fått nej av någon enskild
socialdemokratisk politiker?” Rundström svarade månaden därpå helt
kort. På den första frågan svarade hon ”Nej” och på den andra ”Vet
ej. Hoppas jag inte”.4
Jonas Jacobsson (m, ungdomslistan) interpellerade i juni 1996
kommunstyrelseledamoten Matz Svensson (s) om Helsingborgs
infrastrukturarbete och marknadsföring. Beträffande det sistnämnda
menade Jacobsson att det var viktigt att Helsingborg visade upp sig
och marknadsförde staden på olika sätt. Han ansåg att detta område
hade fått ”ett uppsving under förra mandatperioden [dvs. under det
borgerliga styret 1991–1994], men vad händer nu? [dvs. under det
socialdemokratiska styret]”. Matz Svensson delade Jacobssons uppfattning att det var viktigt att ”verka för en så effektiv marknadsföring
som möjligt” och att en ”del gynnsamma beslut i detta avseende”
hade fattats under det borgerliga styret. Däremot delade Svensson inte
den uppfattningen, som ”en del nu försöker bilda myter omkring,
att denna verksamhet stannat av pga majoritetsskiftet i kommunen”.
”Tvärtom är det så att Helsingborg stad aldrig varit så aktiv i strategiska
och viktiga frågor som under de senaste två åren”, menade Svensson.
Vidare sade Svensson att socialdemokraternas strategi var att bygga
vidare på den marknadsplan som arbetades fram under den borgerliga
mandatperioden och att revidera densamma. ”Långsiktiga frågor av

Turistpiloter guidar
turister
Turistbyrån satsade från 1965 och
några år framåt på så kallade turistpiloter som skulle hjälpa turister
och besökare att sommartid hitta
till uppgiven adress. Piloterna, i
sina blå overaller, var unga språkkunniga flickor från Helsingborg
som använde Vespor för att guida
bilförarna dit de skulle.
69.
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detta slag måste kunna drivas med kraft under mer än en mandat
period”, menade Svensson och påpekade vikten av att politikerna var
beredda till ett ”långtgående samarbete” i dessa frågor. ”Resultatet av
interna motsättningar mellan partierna i dessa frågor leder tyvärr oftast
till att staden blir förlorare”.5 Svensson sträckte med andra ord ut en
hand till de politiska motståndarna.

70. Turistbyrån är idag
(2012) inrymd i Dunkers
kulturhus.

En av företeelserna bland Sveriges kommuner under senare tid har
varit att visa upp för besökare och turister vad respektive kommun har
att erbjuda. Helsingborg med sitt läge vid Öresund har det väl förspänt
vad gäller attraktioner av olika slag. Turistindustrin är idag en betydande verksamhet som medför att besökare spenderar pengar på olika
evenemang, bor på stadens hotell och handlar i staden. Historiskt sett
är vad vi idag menar med turism en ganska ung företeelse. Helsingborgs Turisttrafikförening bildades 1926 och inrymdes på flera olika
adresser. År 1974 flyttade verksamheten in i Rådhuset. Turisttrafik
föreningen upplöstes 2001, då verksamheten togs över av den kommunala Turistbyrån. Idag inryms Turistbyrån i Dunkers kulturhus.
Det var först när kommunala Turistbyrån kom till 2001 som verksamheten sköt fart. Före denna tid hade olika framställningar gjorts
till kommunen om bidrag till turistföreningen för administration,
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tryckning av broschyrer, evenemang av olika slag, särskilt under sommartiden, med mera.6 Några år tidigare (1997) hade bolaget Visit
Helsingborg AB grundats, i vilket kommunen var delägare med 52
procent av aktierna. Resten ägdes av fem företag med intressen i
besöksnäringen.7 Staden förvärvade samtliga aktier i Visit Helsingborg
AB 2003 samtidigt som delar av bolaget samordnades med kommunstyrelsens näringslivs- och marknadsenhet.8
Efter valet 2006 lade den segrande femklövern i november fram
ett ”Målprogram för Helsingborgs stad”. Utgångspunkten var den
”regeringsförklaring” som partierna presenterat i oktober. Visionen
i målprogrammet var att Helsingborg skulle ”vara Sveriges mest
attraktiva stad för människor och företag”. Företagen och besöks
näringen sades vara viktiga eftersom dessa verksamheter skulle
generera vinster som i sin tur skulle ge skatteinkomster till staden
samtidigt som olika företag skulle vara villiga att anställa mer folk.
Detta uttrycktes i övergripande mål som ”Helsingborg ska vara den
mest näringslivsvänliga staden i Sverige”, ”Helsingborg ska vara en
attraktiv stad att besöka samt leva och verka i” och ”[f ]ler helsingborgare ska ha ett arbete”.
Under rubriken ”Ett förstklassigt företagsklimat” fastslogs att Helsingborg aktivt skulle ”verka för ett väl fungerande samarbete med
stadens företagare”. Regelbundna träffar skulle äga rum mellan kommunpolitiker och tjänstemän å ena sidan och företagare å den andra.
Vidare skulle staden locka människor till Helsingborg ”genom en
offensiv marknadsföring och profilering”. Särskilt betonades ”kryssningsverksamheten” och ”ett samlat grepp om stadens attraktioner,
evenemang och upplevelser”. Turistnäringen ”skulle lyftas fram och
vidareutvecklas”.
För att genomföra detta skulle kommunstyrelsens förvaltning (från
2012 kallad Stadsledningsförvaltningen) förstärkas med en avdelning
för ”Näringsliv och marknad”, senare ändrad till avdelningen för
”Näringslivs- och destinationsutveckling”. Avdelningen skulle syssla
med strategiska näringslivsfrågor, etableringsfrågor, näringslivsservice,
näringslivsinformation, utbildning/tillväxt samt service till den del av
näringslivet och kommunala organ som arbetar med vad staden kan
erbjuda besökare av kultur, nöjen och upplevelser. Det gällde att locka
besökarna/turisterna både i Sverige och i utlandet till Helsingborgs
olika attraktioner.
Kommunstyrelsens målprogram antogs av kommunfullmäktige i
december 2006. Peter Ahlbom (v) hade yrkat på avslag till förmån för
eget yrkande. Kaarina Andersson (sd) hade bifallit målprogramet men
yrkat på ett mindre tillägg, vilket avslogs. Flera socialdemokrater och
en miljöpartist yttrade sig i debatten, men inga ledamöter från dessa
partier deltog i fullmäktigebeslutet.9
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Beslutet medförde att budgeten för 2007 måste revideras. Bland
annat föreslog kommunstyrelsen att budgeten för styrelsen skulle
ökas med 10,9 miljoner kronor, vilket också fullmäktige beslutade i
december med röstetalet 39 mot 22. Vid debatten i fullmäktige avslog
socialdemokraterna kommunstyrelsens förslag liksom vänsterpartiet
och miljöpartiet. Men vid voteringen avstod de två sistnämnda partierna från att rösta.10
Mikael Skoog (s) motionerade i maj 2011 att staden skulle bedriva
en mer offensiv näringslivspolitik och presenterade förslag på hur det
skulle gå till. I budgeten för 2012 ville partiet därför förstärka turistoch besöksnäringen med fem miljoner kronor, vilket dock avslogs av
fullmäktige. Då motionen kom upp i fullmäktige i november samma
år menade kommunstyrelsen att flera yrkanden i motionen var intressanta och att det pågick ett omfattande arbete i syfte att öka attraktivi
teten i Helsingborgsregionen för besökare och näringsliv, där flera
av motionärens förslag ingick. Kommunstyrelsen föreslog därför att
motionen skulle besvaras med vad som anförts.
I fullmäktige yrkade Skoog med instämmande av Mats Rosdahl(s)
bifall till motionen, medan Peter Danielsson (m), med bifall av Christian Orsing (m) och Bengt Lindahl (sd), yrkade på bifall till kommunstyrelsens förslag. Vid omröstningen vann kommunstyrelsens
förslag med röstsiffrorna 38 mot 20. Ledamöterna från miljöpartiet
och vänsterpartiet lade ner sina röster (6+1).11
Men innan Skoogs motion behandlades hade med start i mars 2010
”Helsingborgs Business Region” kommit till. Regionen var ett sam
arbete mellan de tio kommunerna i Nordvästra Skåne – Helsingborg,
Landskrona, Höganäs, Ängelholm, Bjuv, Klippan, Svalöv, Åstorp,
Båstad och Örkelljunga. Målsättningen sades vara att effektivisisera
näringslivsarbetet och att ytterligare stärka regionens identitet som
näringslivs- och turistområde. Tillsammans med Helsingborgs Dagblad
ges en tidning ut med samma namn, dvs. Helsingborgs Business Region.
Sedan 1990-talet fanns ett samarbetsorgan ”Skåne Nordväst” mellan
kommunerna i denna del av Skåne. Ett namnbyte skedde 2012 till
”Familjen Helsingborg”, vilket blev för mycket för Landskrona som
inte ville vara med, kanske av någon form av självbevarelsedrift eller
lillebrorskomplex.12
I budgeten för 2013 föreslog kommunstyrelsen att stadsdirektören skulle få i uppdrag att utreda hur verksamheterna inom kultur-,
turism-, evenemangs- och fritidsområdena ur ett stadsövergripande
perspektiv bäst kunde organiseras. Utredningen skulle redovisas senast
den 15 december 2012 för att eventuella organisatoriska förändringar
skulle kunna genomföras från och med 2015. Kommunfullmäktige
beslutade nästan enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag i juni 2012.
Miljöpartiet deltog dock inte i beslutet.13
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Kultur
”Människorna lever inte av bröd allena” är en inte sällan använd devis.
Man menar då att livet inte bara är arbete, utan även avkoppling med
något som kan ge själen upplevelser och verka vederkvickande. Olika
kulturaktiviteter ger känslan fritt spelrum, fördjupar våra tankar och
harmoniserar vårt psyke.
Kulturträdet har många grenar: litteratur, teater, musik, dans, konst,
museer, film m.m. Inom dessa grenar finns många olika uttrycksformer, både av lättare slag och av sådant som ställer krav på läsaren,
lyssnaren och betraktaren och därför kan upplevas som tungt och
otillgängligt eftersom det inte omedelbart tilltalar känslan.
De olika kulturaktiviteterna fordrar stora ekonomiska medel för
att kunna hållas igång: lokaler, föremål, personal m.m. Det är främst
dessa utgifter som har diskuterats och debatterats i kommunstyrelsen
och fullmäktige.
Helsingborg har också haft stor nytta och nöje av donationer som
har skänkts av välsituerade Helsingborgare, såsom industrimännen
Petter Olsson, Nils Persson, Malte Sommelius och Henry Dunker,
handelsmannen Oscar Trapp, skeppsredarna Otto Banck och Bernhard Ingelsson samt ingenjören Harald Widmark. Mer om dessa män,
en del verksamma redan på 1800-talet, finns att läsa i kapitel 1. Till
dessa ska läggas flera personer vars donationer varit blygsammare, men
där viljan att ge något till staden inte varit mindre.
Vad beträffar inom såväl kulturen som idrotten har många Helsingborgare, kända som okända, nedlagt ett omfattande ideellt arbete i det
tysta, dels privat, dels i föreningar. Staden har också ekonomiskt stött
privata museer och olika föreningar, men vars verksamhet knappast
varit möjlig utan de ideella, oavlönade, insatserna.
Traditionerna på kulturområdet är gamla och traditionsrika i Helsingborg. Här är inte platsen att ingående redogöra för dessa men
några milstolpar ska ändå sättas.
Det första biblioteket i staden öppnades 1860. Tillskyndare var Öresunds-Postens redaktör, Fredrik Borg. Biblioteksverksamheten förde
dock en tynande tillvaro beroende på knappa resurser. Staden sköt
visserligen till ett anslag redan 1861 men detta var inte tillräckligt för att
bland annat köpa in böcker. Staden övertog biblioteksverksamheten
1897, men först i mitten av 1910-talet tillkom ett biblioteksreglemente
som fastslog att biblioteket skulle ha en styrelse på sju personer. I
Helsingborg fanns vid denna tid också Arbetarkommunens bibliotek,
grundat 1894, som också fick anslag från staden, liksom några andra
mindre bibliotek. Stadsbiblioteket hade lokaler på båda Storgatorna,
men flyttade till det nya konserthusets bottenvåning 1934, där det blev
kvar till den nya biblioteksbyggnaden invigdes i Stadsparken 1965.
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71. Stadsbiblioteket i
Stadsparken är även en
populär plats för egna
studier.

Under 1960- och 1970-talen växte också filialbiblioteken till. Idag
(2012) finns nio filialbibliotek.
Teaterverksamhet i Helsingborg har funnits i bortåt 200 år. Ett
provisorium för resande teatersällskap fanns 1817 på Prästgatan och
har kallats ”en dragig lada utan eldstad”. På ungefär samma plats
uppfördes en ny teaterbyggnad som invigdes 1877. Den blev Sveriges
första stadsteater 1921, då den fick en fast ensemble. Dagens stadsteater
invigdes 1976 på sin plats på gamla Gröningen. Den gamla byggnaden
revs, vilket beklagades av många Helsingborgare.
Idén till ett konserthus i Helsingborg fanns redan 1873, men det
dröjde ända till 1917 då en kommitté tillsattes för att utreda frågan
som pågick under en längre tid. Arkitekten Sven Markelius skapelse
invigdes 1932 och blev en av funktionalismens första officiella byggnader i Sverige. Den är en grandios skapelse som 1997 blev statligt
byggnadsminne. Byggnaden är hemvist för Helsingborgs symfoniorkester, grundad 1912, och är idag kanske den förnämsta kulturyttringen i Helsingborg eftersom orkestern håller internationell klass.
Konsten har haft rum i Vikingsberg som invigdes som stadens
konstmuseum 1929. Konsten fick nya utställningshallar i Dunkers
kulturhus 2002. Museiverksamheten håller idag också till i Dunkers
kulturhus, efter att sedan 1909 varit förlagd till den gamla skolbyggnaden på Södra Storgatan 31. Verksamheten är uppdelad i tre institutio198

ner, förutom Dunkers kulturhus, Kulturmagasinet på Fredriksdal och
Fredriksdal – museer och trädgårdar. Dessutom finns ett antal mindre
museer i staden, som får bidrag av staden. Nämnas kan Skolmuseet,
Råå museum, Brandkårsmuseet, Helsingborgstrafikens museiförening
med veteranbussarna och Beredskapsmuseet.14
Flera av Helsingborgs biografsalonger har lagts ner under de senaste
50 åren, ett öde som staden delar med Sveriges andra tätorter. I skrivande stund (2012) finns endast två salonger kvar, Röda Kvarn på
Karlsgatan, öppnad 1918 och Filmstaden på Södergatan, öppnad 1987.
Men nya filmstaden som man planerar att bygga vid Konsul Perssons
plats blir en vitamininjektion för cineasterna. Men arbetet på platsen
går långsamt (2012).
Flera av kulturfrågorna har behandlats i kapitel 4, ”Den politiska
makten”. Här ska först några principiella kulturfrågor tas upp, där
efter några mindre spörsmål som tidigare inte redovisats.
Kulturfrågorna hade länge diskuterats i olika styrelser och nämnder.
Stadsfullmäktige beslutade i oktober 1967 att tillsätta en kulturnämnds
kommitté för att utreda ”behovet av och förutsättningarna för en
kulturnämnd i Hälsingborg”. Kommittén överlämnade ett förslag i
april 1969. Först i april 1972 hade ärendet avancerat till kommunfullmäktige. Majoriteten i fullmäktige, socialdemokrater och center199
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partister, förespråkade kommunstyrelsens förslag om att inrätta en
kulturnämnd, vilket byggde på kulturkommitténs idé, medan övriga
partier, moderaterna, folkpartiet och vpk, ville att ärendet antingen
skulle återremitteras, alternativt avslås.
Majoritetens huvudmotivering var att det skulle bli möjligt, ”att
därigenom få bättre överblick och samordning av kulturärendena.”
”En kulturnämnd skulle få en större tyngd och starkare ställning än
de kommunala organ som nu har kulturfrågorna om hand.” Kommunstyrelsen hänvisade även till att andra kommuner i Sverige hade
inrättat kulturnämnder.
Minoritetens (moderater och folkparister) huvudargument mot en
kulturnämnd var ekonomisk. Den skulle helt enkelt kosta för mycket.
Vidare hävdades ”att en central administration skulle komma att innebära endast en byråkratisering, en fördyring och dessutom öppna
risken för en politisering av kulturutbudet”.
Vid omröstningen i fullmäktige vann kommunstyrelsens yrkande
med 50 röster mot 30. En ledamot avstod från att rösta. Därmed var
det avgjort att en kulturnämnd skulle inrättas från och med den 1 juli
1972 och träda i full verksamhet från och med den 1 januari 1974.15
Berit M-E di Girolamo (m), Leif Persson (c) och Percy Nessling
(fp) motionerade i november 1984 om antagande av ett kulturpolitiskt handlingsprogram. Motionärerna hävdade att kulturnämnden ”i
politiskt samförstånd” arbetat fram ”programunderlag för ett par av
sektorerna”, men efter det att socialdemokraterna tillsammans med
vpk i valet 1982 fått majoritet hade programsamarbetet inom nämnden brutits. Som svar på en enkel fråga i november 1983 hade kulturnämndens ordförande, Stig Wall (s), sagt ”att det ankom på varje
parti att själv lägga fram sitt programförslag”. Av den anledningen
hade motionärerna lagt fram ett gemensamt borgerligt kulturpolitiskt
handlingsprogram.
Det tog förvånansvärt lång tid innan motionen behandlades. Först
i oktober 1989 kom kulturnämnden med ett yttrande. Den menade
då att det beslut som fullmäktige skulle ta borde avse ”övergripande
kulturpolitiska mål” som sedan fick ”giltighet inom all kommunal
verksamhet i Helsingborg”. Handlingsprogram fick ”därefter utarbetas
på nämndnivå”, ansåg kulturnämnden. Därför avstyrktes motionen.
Kommunstyrelsen delade kulturnämndens uppfattning och menade
att verksamheten skulle styras av ”övergripande mål” som bestämdes
av fullmäktige. Mot den bakgrunden var motionen ”alltför detaljerad” och borde inte föranleda någon åtgärd. Samtliga sex borgerliga
ledamöter föreslog en annan skrivning, nämligen att kulturnämnden
skulle få i uppdrag att med ”motionen som utgångspunkt inkomma
med förslag till översiktliga mål för kulturpolitiken i Helsingborg”.
I fullmäktige yrkade Berit M-E di Girolamo (m) med instämmande
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av Rolf Tufvesson (m) bifall till motionen med vissa ändringar. Arne
Larsson (fp) med instämmande av Lennart Sjöberg (mp), Lars-Göran Persson (c), Erik Persson (s) och Jerker Swanstein (m) yrkade
bifall till kommunstyrelsens förslag, men med den ändringen att åt
kulturnämnden skulle uppdras ”att med bl a motionen som utgångspunkt inkomma med förslag till översiktliga mål för kulturpolitiken
i Helsingborg”.
Fullmäktige beslutade att utan omröstning bifalla Arne Larssons
yrkande. Mot detta reserverade sig Berit M-E di Girolamo och Rolf
Tufvesson till förmån för den förstnämndas yrkande. Leif Andersson
(vpk) reserverade sig till förmån för kommunstyrelsens förslag.16
Fullmäktiges beslut tyder på att förhandlingar ägt rum mellan partierna för att nå enighet. Den ursprungliga motionen förkastades inte
helt, utan skulle utgöra utgångspunkt för det vidare arbetet med att
skapa ”övergripande mål” för kulturpolitiken. Miljöpartiet hade stött
socialdemokraterna i såväl kulturnämnden (Lennart Sjöberg) som
kommunstyrelsen (Rickard Persson), men valde att ställa sig bakom
kompromissen i fullmäktige.
Kulturfrågorna hade mellanlandat först i kommundelsnämnd
Centrum och till viss del i en nämnd med det förvånande namnet
– humanistiska nämnden – för att sedan hamna i servicenämnd Centrum, innan de, efter den borgerliga valsegern 1991, återfördes till en
egen organisation från och med 1993, inte en ny kulturnämnd, men
nästan – kulturstyrelsen. Mot fullmäktiges beslut reserverade sig samtliga socialdemokratiska ledamöter till förmån för ett yrkande av Uno
Aldegren (s), som ansåg att fullmäktige skulle avslå kommunstyrelsens
förslag om inrättande av en kulturstyrelse. Bland annat framhölls att
en eventuell styrelse borde ta fram en övergripande strategi för kulturverksamheten och inte delta i den operativa verksamheten som i
stället borde delegeras till nämnderna.17
Lennart Ling, Gunilla Broddesson, Kristina Gelin och Nils-Axel
Ottosson, samtliga moderater, motionerade i oktober 1995 om att
utreda kulturstyrelsens organisation, huruvida den behöver omorganiseras eller läggas ned. Motionärerna menade att ”ett brett och varierat
utbud drar till sig inte enbart kulturintressenter utan även handel och
näringsliv” och att god ”kulturell verksamhet sätter staden på kartan
för regionens och landets befolkning”. Den styrelse eller nämnd som
har ansvaret för de kulturella verksamheterna hade därför mycket
stort ansvar. Men, menade motionärerna, dessa verksamheter var inte
optimalt organiserade. Samordningen mellan verksamheterna – stadsteatern, symfoniorkestern, bibliotek, med flera – skedde inte inom
kulturstyrelsen. Kulturstyrelsen hade inte heller gjort några uttalanden
i kulturella frågor. Avslutningsvis ville motionärerna utreda en ändrad
organisation ”i syfte att kapa topparna och skapa en platt organisation
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utan onödiga mellanhänder, där pengarna går till verksamheten inte
till administrationen”.
Motionen remitterades till kulturstyrelsen som ”delade motionärernas syn på kulturens viktiga roll för utvecklingen av en stad.” Många
utredningar och forskningsrapporter visade detta, dels i Sverige, dels
i FN och i Europarådet. Kulturstyrelsen sade att den ”tagit fasta på
det vidgade kulturbegreppet som i allt högre grad vann terräng” och
att ett ”rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till att en
bygd, en region eller landsdel blir attraktiv vid företagsetableringar,
som skapar nya arbetstillfällen, men också vid val av bosättningsort”.
Samarbete med andra förvaltningar hade därför utvecklats och initiativ till ett samarbetsprojekt mellan kultur och näringsliv hade ägt
rum. Vidare konstaterade kulturstyrelsen att aktörerna som nämnts i
motionen sorterade under arbetsmarknadsnämnden. Kulturverksamheten var i behov av en översyn för att skapa en effektiv verksamhet.
Kulturstyrelsen föreslog därför att en förutsättningslös opartisk utredning av kulturstyrelsens organisation tillsattes.
Kommunstyrelsen delade kulturstyrelsens syn på en opartisk utredning och föreslog i mars 1997 fullmäktige att uppdra åt kommun
styrelsen att före årets slut presentera hur den framtida organisationen
för hela kulturverksamheten i Helsingborgs stad skulle se ut. Därmed
skulle motionen anses bifallen.
I fullmäktige yrkade företrädare för moderaterna, socialdemokraterna och vänsterpartiet bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket
också blev fullmäktiges beslut.18
Konstateras kan att ärendet beslutades med stor enighet mellan
partierna. Inga avvikande meningar protokollfördes och inga omröstningar genomfördes.
Enigheten bröts emellertid när frågan återkom i fullmäktige dels i
juni 1998 då de socialistiska partierna, socialdemokraterna och vänster
partiet, hade majoritet med 33 mandat (32+1), dels i november och
december samma år då, efter maktskiftet, de borgerliga partierna,
moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna tillsammans med spi
förfogade över 33 mandat (19+4+4+6) mot minoriteten, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, som fick 32 mandat (22+7+3).
I skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, Britta Rundström
(s), till fullmäktige i juni 1998 föreslog hon förändringar i stadens organisation inom tre områden, varav kulturen var ett. Förslaget baserades
på en begränsad utredning som ett konsultföretag gjort. Följande sju
att-satser föreslogs beträffande kulturen:
1. att såväl stadsteatern som konsertföreningen skall tillhöra kulturstyrelsen fr.o.m. 1999, innebärande att de särskilda styrelserna
för teatern och konsertföreningen upphör;
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2. att konserthusbolaget avvecklas fr.o.m. 1999 med Kärnfastigheter
som ansvarig för fastigheten och kulturstyrelsen för lokalernas
disponering;
3. att områdesbiblioteken fortsatt är kulturstyrelsens ansvar men
med nära och välintegrerat samarbete med servicenämnderna;
4. att uppdra åt kulturstyrelsen att – i enlighet med utredningsförslaget om att betydligt bättre använda kulturen som en viktig
resurs i utvecklingen av staden – utarbeta ett kulturpolitiskt
program;
5. att uppdra åt Visit Helsingborg AB att enligt förslaget verka för
en mera samlad och kraftfull marknadsföring av Helsingborgs
kulturverksamhet;
6. att uppdra åt kulturstyrelsen att ytterligare intensifiera arbetet
med samarbetsavtal (sponsorer) som en viktig delfinansiering
av verksamheten;
7. att kulturorganisationen även i framtiden skall ha en förvaltningschef/kulturchef som närmast ansvarig för kulturstyrelsen.
I kommunstyrelsen hade Björn O Anderberg (m), Gösta Skogh (fp)
och Carl-Erik Mohall (spi) i första hand yrkat på återremiss, i andra
hand yrkat på bifall till en reservation från dessa tre partier som innebar att de ville ha en organisation som gav stadsteatern och symfoniorkestern större självständighet.
I fullmäktige yrkade moderaterna, folkpartiet och spi samma yrkande som i kommunstyrelsen, Tasso Stafilidis (v) yrkade att att-satsen
6 skulle strykas. Han fick medhåll av Alice Molt (c), Tomas Nordström, Rolf Andersson, Gerd Johansson och Kjell Lundin, alla social
demokrater, samt Birgitta Möller (mp). Fullmäktiges beslut blev bifall
till kommunstyrelsens förslag med den ändringen att att-sats 6 ströks.
Mot beslutet reserverade sig ledamöterna från moderaterna, folkpartiet och spi till förmån för återremiss.19
Maktskiftet efter valet 1998 innebar nya förändringar i den organisation som ännu inte trätt i kraft. Den nya kommunstyrelsen, genom
dess ordförande Björn O Anderberg (m) föreslog i november samma
år att kulturstyrelsen omvandlades till en kulturnämnd med ansvar för
”mål och kvalitet, finansiering, långsiktig planering, formulering av
uppdrag, upphandling, uppföljning, och utvärdering för kulturfrågor,
samt stadens gemensamma idrotts- och evenemangsanläggningar”.
Kulturnämnden skulle genom detta bli en så kallad uppdragsnämnd.
Britta Rundström (s) med instämmande av Peter Ahlbom (v), yrkade
på avslag till förmån för beslutet i juni.
Samtidigt föreslog kommunstyrelsen fyra så kallade utförarstyrelser inom kulturområdet, nämligen ”för stadsteatern (bolag), Helsingborgs symfoniorkester (gemensamt bolag Konserthus & Kon203

sertföreningen), museiverksamheten samt biblioteksverksamheten.
I fullmäktige yrkade de borgerliga partierna och spi om en ändring
beträffande kulturnämnden så att meningen om kulturnämnden som
ansvarig för stadens gemensamma idrotts- och evenemangsanläggningar ströks. Vid voteringen vann kommunstyrelsens förslag med
33 röster mot 30. Två ledamöter avstod från att rösta. Mot beslutet
reserverade sig ledamötena från socialdemokraterna och västerpartiet
till förmån för beslutet i juni 1998.20 I december 1998 antog fullmäktige kommunstyrelsens förslag till reglemente för den snart tillträdande kulturnämnden. Ledamöterna från socialdemokraterna och
vänsterpartiet deltog inte i vare sig kommunstyrelsens förslag eller
fullmäktiges beslut.21
Efter valet 2002 fick de socialistiska partierna majoritet i kommunstyrelsen och tillsammans med miljöpartiet också majoritet i kommunfullmäktige. Den nya kommunstyrelsen lade i november fram
förslag till ny organisation av stadens verksamheter som skulle träda
i kraft 2003. Bland annat skulle uppdragsnämnderna och utförarstyrelserna ersättas av renodlade facknämnder. Dessutom skulle fem
geografiska medborgarutskott inrättas – Nord, Syd, Väst, Öst och
Centrum – med en helhetssyn på medborgarnas behov inom området.
Kulturnämnden hade representation i alla fem utskotten och hade
ansvar (var värdnämnd) för medborgarutskott Syd. Representanter för
alla partier i fullmäktige, utom sverigedemokraterna, yrkade bifall till
kommunstyrelsens förslag, vilket blev fullmäktiges beslut utan omröstning eller reservationer.22
I december samma år antog också fullmäktige i stor enighet nytt
reglemente för kulturnämnden.23 Detta ändrades vid maktskiftet efter
valet 2006 då femklövern fick majotitet i fullmäktige och kommunstyrelsen, vilket bland annat innebar att medborgarutskotten avvecklades.
Tidigare skrivning om kulturnämndens representation i dessa utskott
ändrades till att kulturnämnden hade ansvar för medborgardialog och
områdesberedningar inom sitt ansvarsområde.24
Som omtalats i kapitlet Den politiska makten i Helsingborg (4) så
visade budgetprognosen i december 2011 att staden skulle få ett stort
budgetunderskott på cirka 25 miljoner, vilket berodde på att regeringen
i den globala finanskrisens tecken höll hårt i pengarna. En återhållsamhet med stadens utgifter fordrades därför. Socialdemokraterna godkände treklöverns förslag att minska kulturnämndens kommunbidrag
med sju miljoner genom att tillvarata och genomföra de samverkansoch samordningsvinster som kommunfullmäktige beslutat med stor
enighet i budgeten för 2008 då den uppdrog åt kulturnämnden att
undersöka hur dessa vinster skulle kunna skapas mellan bolagen AB
Helsingborgs Nya Konserthus och AB Helsingborgs Stadsteater. Och
efter valet 2010 beslutade fullmäktige i november 2010 att inrätta en ny
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organisation för kulturverksamheten där bland annat Stadsteatern och
Konserthuset samordnades under kulturnämnden. Mot fullmäktiges
beslut reserverade sig miljöpartiets sex ledamöter och vänsterpartiets
ledamot som ville ha återremiss.25
Så över till några mindre kulturfrågor. Gustav VI Adolf gick bort i
september 1973. Som bevis för den kärlek han kände för Sofiero och
Helsingborg testamenterade kungen sitt sommarslott Sofiero med
park och trädgårdar till Helsingborg stad. Enligt donationens statuter
fick slottet rivas om staden önskade det, men trädgårdsanläggningarna fick inte rubbas. Slottsbyggnaden var nedgången och det skulle
dra mycket pengar ur stadens budget för att iordningställa den. Dessutom skulle parken och trädgårdarna kosta mycket att sköta. Det hela
skulle bli dyrt för Helsingborgs skattebetalare och det fanns de som
menade att staden därför borde tacka nej till gåvan. Vissa republikanskt sinnade personer tyckte att man av princip inte borde ta emot
en gåva från en kung. Hur som helst, kommunfullmäktige accepterade donationen.26
Den republikanska infallsvinkeln återkom i januari 1981 då kulturnämnden på Helsingborgs Trädgårdsförenings förslag ville hedra
skaparen av Sofieros slottsträdgård, Gustav VI Adolf, med ett minnesmärke. Kommunstyrelsen biträdde kulturstyrelsens förslag och
ansåg att en minnessten med kungens medaljporträtt skulle uppställas
i slottsparken. Pengar (60  000 kronor) skulle tas ur Thure och Elfrida
Röings minnesfond. I fullmäktige yrkade Leif Andersson (vpk) på att
kulturnämndens framställning inte skulle bifallas. Curt Ljungberg
(m) yrkade på bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket i fullmäktige
vann med 51 röster mot nio (sju socialdemokrater och två vpk:are).
Fem ledamöter avstod från att rösta (fyra socialdemokrater och en
centerpartist).27
Roland Nilsson och Erik Persson, båda socialdemokrater, motionerade 1986 på Ramlösa socialdemokratiska förenings vägnar om att
utnyttja donationsfonder för ”kommunens förskönande inom trafikverksnämndens område”. Det kunde till exempel gälla konstnärlig utsmyckning av vänthallar, hållplatser m.m. Trafikverksnämnden
ansåg att det var önskvärt att prova om donationsmedel kunde användas för denna typ av verksamhet. Kulturnämndens borgerliga majoritet avstyrkte motionen med hänvisning till oklarheter beträffande
förslagets omfattning och tveksamhet om projektet kunde hänföras till
begreppet konstnärlig utsmyckning. Nämndens socialdemokratiska
minoritet reserverade sig till förmån för ett förslag att fondmedel skulle
kunna användas för konstnärsmedverkan vid utsmyckning.
Kommunstyrelsen föreslog att fullmäktige skulle besluta att motionen inte skulle föranleda någon åtgärd. Motiveringen var att det inte
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fanns några pengar att tillgå ur fonderna på grund av att dessa skulle
användas till konstnärlig utsmyckning av Folkparken, vilket fullmäktige beslutat den 26 augusti 1986. Samma dag beslutade också fullmäktige att följa kommunstyrelsen och avvisa Roland Nilssons och
Erik Perssons motion med styrelsens motivering.28
Med stor enighet beslutade kommunfullmäktige i april 1987 att på
kulturnämndens och kommunstyrelsens förslag formulera ett kommunövergripande kulturminnesvårdsprogram och uppdra åt kommittén för upprättande av bevaringsprogram att framlägga förslag till
ett sådant program.29
Håkan Klasson (m) motionerade den 6 september 2000 om inrättandet av ett sjöfartsmuseum i Helsingborg som skulle skildra stadens
långa sjöfartshistoria. Kommunstyrelsen menade i februari 2001 att
Helsingborgs sjöfartshistoria var ”en av många oerhört intressanta och
viktiga delar av Helsingborgs historia” och att den skulle uppmärksammas i Dunkers kulturhus som höll på att byggas i Norra hamnen.
Med detta beslutade fullmäktige att motionen skulle anses besvarad.30
Förmodligen upptände Klassons motion vissa ledamöter från samtliga andra partier i fullmäktige, utom vänsterpartiet, att motionsvägen
några dagar senare den 15 februari, särskilt värna om stadens sjöfartshistoria. De motionerade nämligen om att få särskilt sjöfartshistorien
representerad i det nya museet. Motionärerna, Bertil Olsson (m),
Ingrid Abrahamsson (s), Erik Börjesson (fp), Sune Lidén (kd) och
Ulf Nilsson (spi) ville att 200 kvadratmeter i det nya museet skulle
avsättas för sjöfartshistorien.
Kommunstyrelsen svarade ungefär på samma sätt som de hade gjort
med Klassons motion och föreslog att fullmäktige skulle besluta enligt
styrelsens förslag. Barbro Wåhlin (m), med instämmande från Birgitta
Möller (mp) och Mats Wieden (m) yrkade bifall till motionen. Vid
voteringen röstade 53 ledamöter bifall till kommunstyrelsens förslag,
medan tolv ledamöter röstade för bifall till motionen. Fullmäktiges
beslut innebar således att inget särskilt utrymme garanterades sjöfartshistorien i Dunkers kulturhus.31
Bertil Olson (m) återkom i juni 2001 med en motion om att staden
skulle köpa H99/H55-paviljongen för att där presentera Helsingborgs
rika sjöfartshistoria. Kommunstyrelsen hänvisade åter till Dunkers
kulturhus och att nämnda paviljong inte var lämplig eftersom den
hade stora fönsterytor. Därför avstyrktes motionen som också blev
fullmäktiges beslut. Motionären Olsson hade tydligen övertygats för
han yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.32
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Idrott
Allmänt ska sägas att det finns personer som hävdar att idrott är kultur
och hör hemma inom det begreppet. För överskådlighetens skull har
emellertid idrotten här fått en egen rubrik.
Det var först vid det industriella genombrottet i slutet av 1800-talet
som idrotten blev en massrörelse i Sverige. Men idrottsutövningar
hade förkommit tidigare, ofta med anknytning till studenter och
militärer. Under 1800-talets första del var gymnastik, fäktning och
hästkapplöpning vanligast förekommande, vid mitten av århundradet
tillkom rodd och segling. Helsingborg var tidigt ute. I staden anordnades de första svenska mästerskapen 1896 på ”Sommarlust-Fridhem” i
Raus Plantering. På programmet stod fri idrott, tennis, tyngdlyftning,
brottning, dragkamp och fotboll.
Den sist nämnda sporten utvecklades till en folksport. Flera lag
fanns. Ett märkesår blev bildandet av Helsingborgs idrottsförening,
HIF, 1907, vars fotbollsklubb sedan dess har firat stora framgångar.
Redan 1914 spelade klubben sin första SM-final och hade besegrat
en rad klubbar på vägen dit, men i finalen fick man stryk med 7–2.
Motståndare? AIK naturligtvis! Efter att allsvenskan startat 1924/25
fick HIF sin första storhetstid då man vann serien 1929, 1930, 1933
och 1934.
Idrotten var länge mansdominerad, men med tiden gjorde även
kvinnorna sitt inträde till och med i sådana styrkeidrotter som boxning och brottning. I fri idrott, simning, handboll och fotboll har
Helsingborg haft flera män och kvinnor av svensk elitklass, några
också av internationell klass.
Helsingborgs stad har sörjt för förutsättningen för en levande idrott.
Att driva arenor och idrottsplatser är naturligtvis inte gratis. Tvärtom
är det mycket dyrt. Från början fick föreningarna ofta själva stå för
kostnaderna. Men i början av 1900-talet insåg man från offentligt
håll att idrotten hade en fostrande karaktär för ungdomen. Dessutom
kunde framgångsrika idrottare ge staden publicitet och PR. Det har
inte varit några större strider i fullmäktige om idrottens betydelse.
Alla partier stöder den eftersom deras medlemmar och sympatisörer är
utövare eller intresserade åskådare. Avtonad är också klassmarkörerna.
Ridning, tennis och golf som tidigare ansågs som överklassporter
utövas numera av många oavsett samhällsklass och politiska sympatier. Golf har till och med utvecklats mot en folksport. Oenigheten i
kommunen har alltså inte gällt idrotten som sådan, utan tilldelningen
av ekonomiska resurser till den i konkurrens med fördelningen av
pengar till andra verksamheter i kommunen.
Märkbart har också varit en viss osäkerhet om idrottsfrågornas organisatoriska hemvist i Helsingborg under senare år. Fritidsnämnden,
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som behandlat idrottsfrågorna sedan denna undersöknings början, dvs.
sedan 1963, upphörde med utgången av 1990. Idrottsfrågorna fördes
till kommundelsnämnderna och då dessa upphörde med utgången
av 1991 fördes idrottsfrågorna till servicenämnderna. Servicenämnd
Centrum fick det övergripande ansvaret för dessa frågor. Efter valet
1998 inrättades fritidsnämnden på nytt 1999, men nu tillsammans
med skolfrågorna till en skol- och fritidsnämnd. Efter nästa val, 2002,
fördes idrottsfrågorna till en ny nämnd med det intetsägande namnet
bildningsnämnden, för att efter valet 2006 återföras till den nygamla
skol- och fritidsnämnden. Från och med 2011 fördes idrottsfrågorna
till en nyinrättad nämnd, idrotts- och fritidsnämnden. Att ordet idrott
nu framhölls i nämndtitulaturen kan ha att göra med att idrott, i
synnerhet elitidrott, numera också bedrivs på annan tid än fritid av
hel- eller halvprofessionella aktörer.
Men en idrottsnämnd inrättades redan 1909. Stadgar utfärdades
dock inte förrän 1932. Nämndens uppgift blev att anlägga och förvalta stadens idrottsplatser. Olympia invigdes 1898 som stadens första
idrottsplats. Heden i stadens södra del tillkom 1939 och Harlyckan i
den östra delen 1942. Inomhusidrotterna fick vänta på en anläggning
till 1957 då Idrottens Hus invigdes på Olympiafältet. En stor inom
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husanläggning – Helsingborg Arena – invigdes den 30 november 2012.
Idrotten i Helsingborg liksom på andra platser i landet har levt
och lever under knapphetens stjärna. Sponsringen från det privata
näringslivet har därför ökat. Företagen hoppas att få något tillbaka
i form av reklam och goodwill. Därför lägger man oftast pengarna
på framgångsrika lag och enskilda idrottare av internationell klass.33
Men landets kommuner gör vad de kan för att för att stödja idrotten
inom sina gränser och Helsingborgs kommun har gjort mycket, vilket
framgår av detta kapitel.
Många motioner genom åren har rört upprustning av befintliga
anläggningar, byggandet av omklädningsrum och sanitära utrymmen
samt uppförandet av konstruktioner för nya sporter som till exempel skatebordåkning, m.m. Här tas upp några principiella frågor och
frågor av större vikt, som oftast varit mycket kostsamma.
Gösta Kronholm och Nils Lindberg, båda vpk, motionerade
i november 1969 om en asfalterad eller grustäckt plan på Hedens
idrottsplats för att klubbarnas träning skulle kunna börja tidigt på
året innan gräsplanerna var i ordning. Motionen avslogs emellertid av
kommunstyrelsen i januari 1971 med motiveringen att en sådan plan
borde anläggas på Olympiafältet, vars framtida användning var under
utredning. Detta blev också fullmäktiges beslut.34
Ella Tengbom-Velander (m), Gösta Carlsson (s) och Nils Appelgren
(fp) motionerade i februari 1971 om en anhållan från Helsingborgs
fältrittklubb om 20  000 kronor till nödvändiga förbättringsarbeten
vad gällde ridanläggningen på Berga. Kommunstyrelsen tillstyrkte
motionen som också blev fullmäktiges beslut i juni samma år.35
Ridsporten gynnades även av att fullmäktige i december 1971 beslutade att 275  000 kronor skulle vara tillägg till ett beviljat anslag 1970 på
1  650  000 kronor för byggandet av ett ridhus i kvarteret Ridskolan.36
Stig J Svensson (s), Curt Sörensson (s) och Ture Ågren (m) motionerade i juni 1970 om en framställning från Helsingborgsidrottens
samorganisation, HISO, rörande åtgärder för att stimulera idrottens
utveckling. Utgångspunkten var ”Helsingborgsidrottens svårigheter
att hävda sig i större sammanhang”, vilket ”de senaste åren har uppmärksammats i press och debatt”. Det har framhållits att ”elitidrottens tillbakagång har ett visst samband med en icke tillfredsställande
utveckling av idrottens bredd”. Problemet var penningbristen, som
skapats av ”otillräckligt publikunderlag och höga kostnader”. På kostnadssidan var hyran för lokaler och anläggningar betydande poster.
Därefter följde förslag på en rad åtgärder, 29 stycken för att vara exakt,
för att förbättra situationen.
Kommunstyrelsen menade i november 1971 att vissa framförda
önskemål redan hade beaktats av fritidsnämnden och skolstyrelsen
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men att nämnden och styrelsen var villiga att pröva förslagen i den
framtida planeringen. Kommunstyrelsen ansåg emellertid ”sig för närvarande icke i vidare mån kunna tillmötesgå de i utredningen framförda önskemålen”, vilket även blev fullmäktiges beslut.37
Satsningen på Helsingborgsidrotten drog fortsättningsvis pengar
ur kommunens kassa, samtidigt som idrottens problem uppmärksammades i fullmäktige. I april 1972 beslutade fullmäktige att anslå
3  900  000 kronor för uppförande av en ishall på Olympiaområdet,
som naturligtvis var en stor utgiftspost i budgeten.38
Arne Linder (s) uttryckte i oktober 1972 oro över tidningsuppgifter
som påstod att IFK Helsingborg övervägde att lägga ned sin friidrottsverksamhet på grund av att löparbanorna och omklädningsrumen på
Olympia ansågs vara undermåliga.39
Villiam Björk och Hans Pettersson, båda socialdemokrater, motionerade den 23 oktober 1972 om upprustning av Hedens idrottsplats till
Helsingborgs friidrottsarena, där bland annat så kallade allvädersbanor
borde anläggas. Kommunstyrelsen tillstyrkte motionen i mars 1973,
vilket också blev fullmäktiges beslut. Kostnaden för anläggandet av
allvädersbanorna stannade på 460  000 kronor.40
Sten Sjöholm, Östen Myrenberg, Karin Persson och Inga Sjöholm,
samtliga folkpartister, motionerade i januari 1974 om att kommunen
skulle slopa att ta ut planhyror vid idrottsevenemang av alla slag.
Motionen avslogs dock av kommunstyrelsen, vilket också blev fullmäktiges beslut.41
Folkpartiet återkom genom Arne Larsson i september 1985 med en
motion i ett liknande ärende, vilken också den avslogs av kommunstyrelsen och på styrelsens förslag även av fullmäktige i april året därpå
med röstsiffrorna 55 mot 10. Samtliga folkpartister stödde motionen.
Påpekas bör dock att de andra partierna inte var negativa till stöd åt
idrotten, men att detta stöd skulle utgå på annat sätt än genom slopandet av planhyror.42
Birgitta Möller (mp) och Anne Corshammar-Bojeryd (c) motionerade i februari 1996 om handlingsplaner för jämställdhet som ett
krav för att få kommunalt anslag. Motionärerna sade att kvinnors
andel av det totala antalet idrottsutövare hela tiden ökade, men att
deras representation fortfarande var låg i styrelser, kommittéer och
valberedningar. Motionen remitterades till servicenämnden Centrum
som tillstyrkte förslaget och menade att kravet borde omfatta alla
bidragssökandes organisationer, utom de som bedrev ”verksamhet
endast för ett kön”. Kommunstyrelsen biföll motionen och fullmäktige beslutade i enlighet med detta.43
Servicenämnd Centrum överlämnade i oktober 1997 förslag till
ett idrottspolitiskt program för Helsingborg. Programmet hade tagits
fram i bred samverkan med berörda idrottsorganisationerna i staden,
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främst företrädda av HISO. Kommunstyrelsens ordförande, Britta
Rundström (s), betonade att det var viktigt att idrottsfrågorna sågs ”ur
ett helhetsperspektiv med staden som utgångspunkt”. Kommunstyrelsen föreslog att fullmäktige skulle anta programmet, vilket fullmäktige
beslutade i april 1998.44
I juni 2002 överlämnade skol- och fritidsnämnden ett förslag till
revidering av programmet, som godkänts av HISO och De Handikappades Samarbetskommitté, DHS. Skol- och fritidsnämndens förslag
remitterades av kommunstyrelsen till handikapprådet, invandrarrådet
och ungdomsforum. Yttranden inkom också från strategigruppen för
Jämställdhet och mångfald. I yttrandena fanns ”synpunkter kring
jämställdhet på idrottens område, funktionshindrades möjlighet att
utnyttja fritidsanläggningarna och idrottens betydelse för ett mångkulturellt samhälle”.
Kommunstyrelsen tillstyrkte i mars 2003 de synpunkter som
kommit fram vid remissförfarandet. I kommunfullmäktige yrkade
Magnus Ehrenkrona (mp) att ärendet skulle återremitteras till
bildningsnämnden för att den skulle utreda ”en sänkning av eller
flexibel tillämpning av nedre åldersgränsen för bidrag”, vilket fullmäktige avslog. Pontus Bergqvist (sd) yrkade på bifall till kommunstyrelsens förslag, men ville att ett avsnitt om mångkultur skulle utgå,
vilket också avslogs av fullmäktige. Kenneth Backström (fp) yrkade
på att det skulle tilläggas i programmet ”att särskilt sätta fokus på
ofrivilligt utanförskap för att fånga upp de grupper som står utanför
möjligheten att delta i idrottsligt utövande”. Detta tillägg beslutade
fullmäktige att anta.
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74. Hedens idrottsplats är
främst avsedd för friidrott.

Mot beslutet reserverade sig sverigedemokraterna skriftligt. De
menade att det idrottspolitiska programmet i stort var bra, men
att avsnittet om mångkultur ”särbehandlade människor pga dess
ursprung” vilket sände ut fel signaler i samhället. ”Regler och moral
inom idrotten är lika för alla oavsett vem du eller dina föräldrar är”
hävdade reservanterna. Endast skickligheten skulle vara avgörande och
idrotten vara värdeneutral, menade de. För att ytterligare försvara sin
syn citerades den gamle statsministern Per Albin Hansson som uttalat
att det goda samhället inte kände till ”’några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn’” som omformades till: ”I
Helsingborgs stad skall det inte finnas några kelgrisar eller styvbarn
inom idrotten”, vilket innebar ”att samhället och medborgarna inte
skall särbehandla olika folkgrupper pga deras bakgrund”.45
Helsingborgs Stad å ena sidan och Helsingborgs idrottsförenings
Service AB och Helsingborgs idrottsförening, HIF, å den andra, tecknade 1996 ett avtal vad gällde samarbete, inklusive hyra, skötsel och
marknadsföring av fotbollsanläggningen Olympia. Avtalet innebar
att HIF erhöll en så kallad marknadsföringsersättning med en miljon
kronor per år.
I mars 2000 begärde HIF att Olympia skulle byggas om och föreningen därför skulle erhålla en tillfällig höjning av marknadsförings
ersättningen. Kommunstyrelsen tillstyrkte en höjning av ersättningen
till två miljoner för år 2000, vilket också fullmäktige beslutade.46
Projektet Helsingborg Idrottsstaden drog igång i november 2005.
Det innebar en strategisk satsning inom områdena arrangemang,
anläggningar och en ny inomhusarena i staden – Projekt Arena. Detta
projekt avlämnade en förstudie i februari 2007 på vilket det blev möjligt att fatta politiska beslut. Utredarna föreslog att arenan skulle bli
huvudarena för inomhusidrotter med plats för 6 000 åskådare. Dessutom skulle arenan kunna utnyttjas till ”konserter, konvent/kongresser,
mässor och festivaler samt större företagsevenemang”. I investerings
budgeten för 2008 beslutade fullmäktige att anslå 360 miljoner för att
bygga inomhusarenan. Den politiska enigheten om arenan var stor,
däremot inte beträffande var den nya arenan skulle ligga. Fullmäktige
beslutade i november 2007 att återremittera frågan (minoritetsåter
remiss) till kommunstyrelsen bland annat för att ”trafik- och miljö
problemen i anslutning till arenaplaceringen” skulle lösas.47
Ärendet var snabbt tillbaka i fullmäktige. Redan vid nästa sammanträde i december 2007 presenterades en lokaliseringsutredning. Före
sammanträdet hade kommunstyrelsen beslutat att föreslå fullmäktige
att anta en lokalisering till Olympiaområdet, som också var majori
tetens (femklöverns) förslag vid novembersammanträdet. Social
demokraterna och sverigedemokraterna reserverade sig till förmån
för andra placeringar.
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I fullmäktige visade sig att det fanns fyra förslag om placering av
arenan. Femklöverns som ville att den, som nämnts, skulle lokaliseras
till Olympiaområdet, miljöpartiet föreslog Södra Hamnen, social
demokraterna och vänsterpartiet Folkparksområdet och sverige
demokraterna Hedens idrottsplats. Voteringen i fullmäktige blev
något komplicerad. Först röstades det om vilket förslag, det socialdemokratiska eller det sverigedemokratiska, som skulle ställas mot
kommunstyrelsens. Med 23 röster, samtliga socialdemokratiska och
vänsterpartistiska (22+1) mot sju, samtliga sverigedemokratiska och en
moderat (Charlotte Zethelius) (6+1), beslutades det att socialdemokraternas förslag skulle ställas mot kommunstyrelsens. 35 ledamöter
avstod från att rösta.
I huvudomröstningen beslutades enligt kommunstyrelsens förslag
med 33 röster, samtliga femklöverns ledamöter, mot 24, samtliga social
demokrater, vänsterpartister och en sverigedemokrat (Dick Johansson)
(22+1+1). Åtta ledamöter avstod från att rösta, fem sverigedemokrater
och samtliga miljöpartister (5+3). Samtliga fyra partier utanför femklövern reserverade sig till förmån för egna yrkanden.48
I budgeten för 2011 ville miljöpartiet (Erik Persson) med stöd av
Peter Ahlbom (v) lägga arenaplanerna på Olympia på is tills vidare,
vilket avslogs av fullmäktige med 34 röster (samtliga ledamöter i femklövern och Peter Ahlbom, som nu avslog en motion som han tidigare
stött) mot tre, samtliga miljöpartister. 28 ledamöter avstod från att
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75. Helsingborg Arena,
invigd 2012, är stadens
yngsta anläggning för
inomhusidrotter.

rösta, samtliga socialdemokrater och sverigedemokrater. Miljöpartiet
menade att arenan skulle kosta flera 10-tals miljoner per år att driva.
Dessutom skulle trafiken öka på den redan trafikintensiva Stenbocksgatan. Vidare ville partiet bygga arenan på annan plats.49
I budgeten för 2012 hade det röd-gröna samarbetet och förmodligen förhandlingar med treklövern fört fram till att arenan, nu kallad
Helsingborg Arena, accepterats av såväl socialdemokraterna som
miljöpartiet. Kommunstyrelsen hade föreslagit att arenan skulle få
ett uppstartsbidrag på fyra miljoner kronor, vilket de två oppositionspartierna ville banta till tre. I fullmäktige vann kommunstyrelsens
förslag med 38 röster (samtliga ledamöter från treklövern och sverige
demokraterna) mot 27 (samtliga socialdemokrater, miljöpartister och
vänsterpartister).50
I oktober 2011 beslutade kommunfullmäktige att lägga driftverksamheten för Helsingborg Arena i det av Helsingborgs Stads Förvaltning AB, HSF AB, ägda dotterbolaget med det blivande namnet
Helsingborgs Evenemang och Idrottspark AB, HEI AB, och uppdra
åt HSF AB att praktiskt följa bolagsbildningen.51 Invigningen av Helsingborg Arena ägde, som nämnts, rum den 30 november 2012.52
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8. Kunskapsstaden

S

om en mycket gammal stad har utbildning av något slag
förekommit i Helsingborg sedan tidig medeltid och under lång tid
nästan alltid i kyrkans hägn. Kyrkans inflytande över undervisningen
var dominerarande till in på 1900-talet, även om statens och socknarnas grepp stärktes efter folkskolereformen 1842. Idag är emellertid kyrkans påverkan ringa eller reducerad till inget inflytande överhuvudtaget. Vid början av 1850-talet var Helsingborg fortfarande en liten stad.
Därför var också antalet skolor litet och dess skolväsen föga utvecklat.
Men under detta årtionde tredubblades antalet elever varför flera och
större lokaler behövdes. Reformen 1842 hade dessutom gjort folkskolan obligatorisk i hela Sverige. I Helsingborg hade den införts redan
1838 för pojkar. Flickorna fick folkskoleundervisning 1848. Folkskolan
var i början sexårig för att sedan bli sju- och så småningom åttaårig.
Då grundskolan infördes 1962 blev den nioårig.
Gymnasium som ledde fram till studentexamen på både reallinjen
och latinlinjen fick Helsingborg 1867 då ett högre allmänt läroverk

76. ”Gossis” eller mer
officiellt Högre allmänt
läroverk för gossar vid
Bergaliden 11 ritades av
stadsarkitekten Alfred
Hellerström och stod
inflyttningsfärdigt 1898.
Namnet ändrades till
Nicolaiskolan då flickorna släpptes in. Idag
har skolverksamheten i
byggnaden upphört.
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inrättades. Detta år examinerades också stadens första studentkull.
Tidigare hade studentexamen varit intagningsprov till universitetsstudier och avlagts vid universiteten. Redan 1858 fanns dock en fullständig reallinje i staden som fått sitt första läroverk 1850. Latinlinjen
(med i huvudsak humanistisk inriktning) var länge dominerande, men
vid slutet av 1800-talet passerades den av reallinjen (med i huvudsak
naturvetenskaplig inriktning), förmodligen på grund av Helsingborgs
utveckling mot en industri- och handelsstad.
Undervisningen vid läroverken, som indelades i realskola och gymnasium, var i Helsingborg som i övriga landet förbehållen pojkar.
Ett statligt läroverk för flickor tillkom emellertid i Helsingborg 1929.
Överhuvudtaget skiljdes de båda könen åt både i folkskolan och i läro
verket. Först då denna undersökning börjar, dvs. kring 1962, kunde
flickor gå på ”Gossis”, dvs. Nicolaiskolan och pojkar på ”Flickis”, dvs.
Olympiaskolan.
Då riksdagen 1962 beslutade om införandet av grundskola innebar
det att folkskolan, flickskolan och läroverken upphörde. Barnen –
eleverna – oberoende av klasstillhörighet, kön eller var de bodde skulle
garanteras jämbördig utbildning och undervisning.
Förutom de kommunala och statliga skolorna fanns privata skolor,
där terminsavgift togs ut. Dessa skolor blev därför betraktade som
”överklasskolor” där överklassens och den situerade medelklassens
barn meddelades undervisning.1
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77. ”Flickis” eller Högre
allmänna läroverket för
flickor i hörnet av Södra
Stenbocksgatan och
Filbornavägen ritades
av stadsarkitekten Arvid
Fuhre och togs i bruk 1933.
Namnet ändrades 1964
till Olympiaskolan. Här
bedrivs alltjämt undervisning.

Under 1960-, 1970- och första hälften av 1980-talen var skoldebatten
i de kommunala församlingarna i Helsingborg påfallande liten. Motionerna var också få. Samsynen mellan partierna är tydlig. Frågorna
gällde mest ut- och ombyggnader av gamla skolor och byggandet av
nya. Till detta kom anskaffning av utrustning och modernt undervisningsmateriel. Från 1980-talet tillkom frågor rörande inköp av datorer
till gymnasiet.
Vad beträffar grundskolan och gymnasiet präglades besluten i kommunen av vad som beslutats i riksdagen och i regeringen. Kring 1970
omstöptes dessa skolor med nya undervisningsformer. Bland annat
slopades studentexamen. Den kommunala yrkesskolan, fackskolan
och gymnasiet sammanfördes till en integrerad gymnasieskola som
innehöll två-, tre- och fyraåriga linjer. Helsingborgs skolstyrelse skrev
i januari 1971 till kommunfullmäktige och framhöll att styrelsen följt
utvecklingen under hela 1960-talet och försökt anpassa kommunen
till de krav som regering och riksdag ställt upp. Men eftersom den
helt integrerade gymnasieskolan skulle införas från och med den 1 juli
1971 medförde detta helt nya och ökade krav på organisation och
lokaldisponering. Hur den nya organisationen skulle se ut fordrade
kostsamma utredningar. Skolstyrelsen anhöll om att få 25  000 kronor
beviljat av kommunfullmäktige för utredningsverksamheten. Kommunstyrelsen föreslog fullmäktige att besluta tilldela skolstyrelsen den
angivna summan, vilket också blev fullmäktiges beslut i februari 1971.2
Universitetsutbildning i Helsingborg kom inte igång på allvar
förrän i början av 2000-talet i samband med att Lunds universitet,
Campus Helsingborg, invigdes officiellt i oktober 2001. Men universitetet i Lund hade varit verksamt i Helsingborg sedan 1970-talet
och där anordnat vissa högskolekurser, som administrerats av dels
universitetet, dels skolstyrelsen.3
Som antytts började skolfrågorna och därmed sammanhängande
frågor komma under debatt mer än tidigare vid 1980-talets mitt. Här
följer först Enskilda skolfrågor från mitten av decenniet och cirka tio år
framåt. Dessa frågor blir sedan så många att de av utrymmesskäl stoppats in i en katalog, Skolfrågorna under olika politiska styren 1994–2012.
Därefter följer principiella frågor, först Skolplanerna, sedan Högskolans
etablering i Helsingborg, och sist Skolan inför 2013 som den framträder
i budgeten 2012.

Enskilda skolfrågor från cirka 1983 till 1994
Vally Little-Smith (fp) ställde i mars 1983 en enkel fråga till skolstyrelsens ordförande Kerstin Larsson (s) om skolans jämställdhetsarbete:
”Hur har skolan verkat för jämställdhetsfrågornas belysning?” och
har dessa frågor ”ingått i fortbildningen” för lärarna. Larsson svarade
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att de ännu inte framhållits i ”tillräcklig omfattning”, men att en
fortsatt ”samlevnadsundervisning och en prioritering inom fortbildningen” borde leda till att jämställdhetsfrågorna blev allsidigare belysta
i skolan.4
I budgeten för 1984 beslutade fullmäktige att inrätta en tjänst på
halvtid som SYO-konsulent (Studie- och Yrkesorientering). Jerker
Swanstein (m) och Percy Nessling (fp) yrkade på avslag, medan Leif
Andersson (vpk) yrkade på ökat anslag för ytterligare en sådan tjänst.
Swanstein och Nessling reserverade sig mot beslutet till förmån för
egna yrkanden. I budgeten behandlades också en motion av KjellArne Welin (fp) från maj 1983 om ökad satsning på montessori
förskolorna, dvs. skolor med den så kallade montessoripedagogiken.
Motionen fick visst stöd av moderater och centerpartister, medan
Arne Larsson (fp) gav den fullt stöd. Fullmäktige beslutade emellertid att avslå Welins motion. Samtidigt beslutade fullmäktige att
socialnämnden skulle få i uppdrag att barnen vid nedläggningen av
”Montessoriskolan vid Hebsackersgatan” skulle beredas plats inom
den ordinarie barnomsorgen.5 Gunnel Arbin-Sjöberg, Helsingborg, tillika ordförande i stadens montessoriförening, besvärade sig
hos kammarrätten i Göteborg över fullmäktiges beslut att lägga ner
skolan. Kommunstyrelsen föreslog fullmäktige att skriva till kammarrätten med begäran om att besvären skulle lämnas utan bifall.
Kommunstyrelsen menade att fullmäktiges beslut varken stod i strid
med lag eller annan författning. I kommunstyrelsen hävdade de sex
ledamöterna från moderaterna, centern och folkpartiet, som utgjorde
kommunstyrelsens minoritet, att de i sak fann fullmäktiges beslut
olyckligt, dvs. att lägga ner montessoriskolan, men att Arbin-Sjöberg
inte hade kunnat anföra rättsliga grunder för att upphäva beslutet,
varför samtliga sex borgerliga ledamöter i kommunstyrelsen instämde
i majoritetens yrkande till fullmäktige, som beslutade att svara kammarrätten enligt kommunstyrelsens förslag.6
Olle Karlsson (vpk) interpellerade i mars 1984 ordföranden i skolstyrelsen, Kerstin Larsson (s), om vilka åtgärder som skolstyrelsen
tänkte vidta för att hjälpa ungdomar som lämnat grundskolan utan
att varken kunna läsa eller skriva. Larsson menade att skolstyrelsen har
gjort flera riktade insatser mot lågpresterande elever såsom ”färdighetstester”, speciallärarinsatser, kortare kurser, m.m. Däremot kunde skolstyrelsen inte redogöra för omfattningen av den ”sociala utslagningen”
som Karlsson också frågat om, men möjligen kunde Karlsson själv
eller hans kolleger ge ett svar, menade Larsson. Karlsson var nämligen
hemvårdsassistent.7
Arne Jansson, Jerker Swanstein och Marianne Tretow, samtliga
moderater, motionerade i december 1983 om att införa musikklasser i grundskolan. En kommunal musikskola fanns redan, vilken
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hade börjat verksamheten höstterminen 1965. Motionärerna ansåg
bland annat att de tilltänkta musikklasserna skulle ”öka det kulturella inslaget i skolan” och borde ”på sikt ha en positiv inverkan på
det totala musiklivet i kommunen”. Kommunstyrelsen gick på skol
styrelsens linje som i sin tur stödde sig på skoldirektionens åsikter som
bland annat hävdat att musikklasser skulle motverka att ”en allsidig
social sammansättning uppnåddes”, ”att musikklasser fick en prägel
av elitklasser” och att sådana klasser medförde en ”ökad kommunal
kostnad”. Kommunstyrelsens socialdemokratiska majoritet tillade att
det skulle vara ”olyckligt” med specialklasser för de elever som ägde
en ”specialbegåvning” eftersom man skulle undandra övriga elever
möjligheterna att ”stimuleras” av de ”specialbegåvades” färdigheter.
Kommunstyrelsen föreslog sålunda fullmäktige att besluta att motionen skulle avslås, vilket fullmäktige beslutade med 41 röster mot 20
(samtliga moderater) Tre ledamöter avstod från att rösta, två miljöpartister och en centerpartist (Ingrid Malmström).8
I anledning av att kommunen från den 1 juli 1986 skulle överta
ansvaret för svenskundervisningen för vuxna invandrare föreslog kommunstyrelsen att huvudansvaret för detta lades på skolstyrelsen, vilket
fullmäktige beslutade i mars 1986.9
Arne Larsson och Rune Carlsson, båda folkpartister, motionerade
i september 1988 om att omvandla den kommunala musikskolan till
en kommunal kulturskola, där förutom musik även sång, drama,
bildkonst och konsthantverk skulle ingå. De instanser som motionen
remitterades till – bildningsförbunden, skolstyrelsen, fritidsnämnden
och kulturnämnden var positiva till att utreda frågan. Kommun
styrelsen delade denna uppfattning och föreslog fullmäktige att
kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att utreda hur den kommunala
musikskolan bäst kunde utvecklas till en kulturskola, men ”med särskilt beaktande av bildningsförbundens roll”. Fullmäktige beslutade i
enlighet med kommunstyrelsens förslag i oktober 1989.10
Rune Persson (mp) interpellerade i februari 1990 kommunstyrelsens
ordförande, Birger Håkansson (s), om skolans arbetsmiljö, som Persson, trots att satsningar gjorts för att förbättra miljön, ändå inte ansåg
vara tillräckliga. Håkansson sade att personalens arbetsmiljö var viktig
och att han avsåg att ”i den nya organisationen verka för god arbetsmiljö för all kommunens personal”. Med den nya ”organisationen”
menade han de kommundelsnämnder, KDN, och den humanistiska
nämnd som skulle träda i kraft 1991, då bland annat skolstyrelsens
verksamhet skulle upphöra. Håkansson tillade att för bland andra
rektorer kvarstod dock miljöansvaret oavsett vilken organisation som
gällde. Omfattande utbildnings- och informationsinsatser skulle dessutom äga rum under hösten 1990, där även utbildning i arbetsmiljöfrågor skulle ingå.11
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Som nämnts i kapitel 4 drogs kommundelsnämnderna in av den
borgerliga majoriteten efter valet 1991 och ersattes av sex servicenämnder, dit också grundskolefrågorna fördes. Gymnasiefrågorna fördes till
en nyinrättad gymnasienämnd. Vid denna tid genomfördes en mycket
stor reform beträffande skolan, nämligen skolväsendets kommunalisering. Beslutet togs av riksdagen i december 1989, men reformen
genomfördes inte förrän till läsåret 1991/92. Reformen betydde bland
annat att kommunerna övertog ansvaret för skolväsendet från staten,
vilket i sin tur naturligtvis betydde en ökad arbetsbelastning.
Kent Härstedt (s) motionerade i juni 1991 om slopandet i grundskolan av allmän och särskild kurs i till exempel matematik eller engelska
eftersom det var en kvalitetsskillnad mellan kurserna som grupperade
eleverna i en bättre klass (särskild kurs) och en sämre klass (allmän
kurs). Men då frågan redan var under utredning, beslutade fullmäktige
i mars 1993 att motionen inte skulle föranleda någon åtgärd.12
Percy Nessling (fp) ställde mars 1993 en fråga till ordföranden i
servicenämnd Ödåkra, Jonas Rydberg (kd)s), i anledning av att en elev
efter mobbning av annan elev avstängts av skolledaren från att nyttja
skolskjutsen. Detta föranledde föräldrarna till mobbaren att JO-anmäla skolledaren. Nessling undrade vilka disciplinära åtgärder som
stod till buds för att värna elev mot aggressiva skolkamrater. Rydberg
redogjorde för vilka ”begränsade” åtgärder skolan kan sätta in mot elev
som uppträtt olämpligt. I det aktuella fallet fick skoledaren, rektorn,
kritik av JO eftersom ”det inte kunnat dokumenteras att alternativ
skolskjuts där skolan står för kostnaden erbjudits”. Trots bristen i den
formella handläggningen ansåg Rydberg att rektorn handlat ”moraliskt riktigt och värnat en flicka som mobbats av annan elev vid upprepade tillfällen”.13
Angéla Kustvall och Birgitta Rasmusson, båda miljöpartister,
motionerade i oktober 1992 om att fullmäktige skulle uppdra åt
servicenämnderna och gymnasienämnden att göra en arbets- och
utvecklingsplan för miljöundervisning och ”därvid beakta innehållet
och andemeningen i motionen”. Vad motionärerna syftade på var
en konkretisering av skolplanens verksamhetsmål vad gällde miljö
undervisningen. Fullmäktige avslog emellertid motionen i juni 1993.14

Skolfrågorna under olika politiska styren 1994–2012
Efter den borgerliga valförlusten 1994 fick socialdemokraterna makten
i kommunen. Skolfrågorna fortsatte att ligga under gymnasienämnden
och servicenämnderna. Men efter valet 1998 återfick borgarna makten,
varvid bland annat gymnasienämnden avvecklades och en skol- och
fritidsnämnd inrättades. Nämnden, som trädde i kraft från 1999, fick
ansvar för förskola, grundskola, särskola och gymnasium.
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Efter valet 2002 återerövrade socialdemokraterna tillsammans med
vänsterpartiet och miljöpartiet majoriteten i fullmäktige, och tillsammans med vänsterpartiet majoriteten i kommunstyrelsen. Skol- och
fritidsnämnden avvecklades. Nämnden ersattes med en bildningsnämnd.
Valet 2006 gav de borgerliga partierna och Sveriges pensionärers
intresseparti (spi) majoritet både i fullmäktige och i kommunstyrelsen.
Bildningsnämnden avvecklades och skol- och fritidsnämnden återkom
från och med 2007.
En fråga som aktualiserades under rubricerad period var GA-skolans (Gustav Adolfskolan) fortbestånd eller nedläggning, ett spörsmål
som var fokuserat under mandatperioden 2002–2006. En eventuell
nedläggning debatterades livligt i media – i lokal radio och tv samt i
pressen. Maria Winberg Nordström (fp) yrkade i budgetförhandlingarna 2004 att kommunstyrelsen skulle få i uppdrag utreda stadens
samlade lokalbehov med syftet att bland annat bevara GA-skolan.
Hon fick stöd av kristdemokraterna och miljöpartiet. Vid omröstningen i fullmäktige avslogs emellertid yrkandet med 48 röster (samtliga socialdemokrater, moderater och vänsterpartister, 27+17+4) mot
14 (samtliga folkpartister, kristdemokrater och miljöpartister (7+5+2).
De tre sverigedemokraterna lade ner sina röster.15
Frågan återkom då Maria Winberg Nordström i juni 2006 ställde
en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Tomas Nordström
(s) gällande kostnaderna för omflyttningarna med anledning av
GA-skolans nedläggning. Tomas Nordström menade att Maria Winberg Nordström refererade till en ännu inte behandlad motion. I sitt
svar hänvisade han till att nämnder och styrelser, om de fann det
intressant, kunde följa upp fattade beslut, men att detta ankom på
varje nämnd och styrelse att avgöra. Vidare sade Nordström att han
var nöjd med de redovisningar han fått av bildningsnämnden och de
revisionsrapporter han läst.16
Vuxenutbildningen höll till i GA-skolans lokaler. Våren 2007 hade
denna utbildning ett lokalöverskott. Ordföranden i skol- och fritidsnämnden, Christer Rasmusson (fp), föreslog i maj samma år att en
utredning skulle göras för att se om Söderskolan skulle kunna flytta
till GA-skolan och en tidsplan för detta. Rasmusson fick stöd av övriga
borgerliga partier och sverigedemokraterna, medan den socialdemokratiska minotiteten yrkade avslag och föreslog i stället en nybyggnad
i anslutning till en annan skola. Röstutfallet i nämnden blev sju för
Rasmussons förslag och fyra för det socialdemokratiska, vars ledamöter också reserverade sig.17
Idag (2012) finns i den gamla skolbyggnaden Vuxenskolan och
Söderskolan som dels har förskola, dels barn upp till årskurs fem.
En annan debatt under perioden rörde frågan om det skulle ske
222

78. Gustav Adolfsskolan
uppfördes mellan 1898
och 1902 av Helsingborgs stadsförsamling
efter stadsarkitekt Alfred
Hellerströms ritningar.
Det strama utseendet
påminner om en kasern.
Här fanns en gång plats
för 1  200 barn.

en ökad satsning på friskolor eller inte. Johan Persson, Jonas Jacobsson, Jenny Dawideit, Peter Danielsson och Marcus Lindström, alla
moderater, motionerade i september 1996 om en ökad satsning på
friskolor. Anledningen sades vara att socialdemokraterna gjort fri
skolornas framtid osäker på grund av en lagändring, vilken förde
med sig att varje kommun fick rätt att själv bestämma hur mycket
pengar friskolorna skulle erhålla i bidrag. Motionärerna ville bland
annat att servicenämnderna skulle få i uppdrag att vid nyetableringar
av skolor undersöka möjligheterna för en ”alternativ regi”, dvs. att
inrätta friskolor, och ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till att lägga ut en av stadens grundskolor på entreprenad.
Dessa yrkanden avslogs emellertid av kommunstyrelsen, vilket också
blev fullmäktiges beslut. Moderaterna och folkpariet reserverade sig
mot beslutet.
Frågan återkom ett par gånger under benämningen ”skolverksamhet på entreprenad” under det socialdemokratiska maktinnehavet
2002–2006, men utan nämnvärd framgång för de borgerliga. Efter
det borgerliga maktövertagandet 2006 fick frågan en positiv skjuts
framåt utifrån dessa partiers ideologiska syn och kom att så förbli. Se
vidare under avsnittet Skolan inför 2013.
Socialdemokraterna företrädde en annan ideologisk syn framlagd
bland annat 2008 i budgeten för 2009. De accepterade de friskolor
som fanns, men slog fast att skolor som drevs i stadens regi inte skulle
få försäljas eller hyras ut till privata skolföretag. En viktig orsak till
detta var, enligt partiet, att kommunala skolor hade en ”helhetssyn”
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79. Råå södra skola vid
Kustgatan togs i bruk
1826, vilket gör den till
Helsingborgs äldsta ännu
fungerande skola med idag
förskola och grundskola till
och med årskurs 5.
80. Nya förskolan på Råå
under byggnad hösten
2012. Den kommer att få
en hypermodern arkitektur som bryter kraftigt
mot den äldre skolan.

på barns utbildning. Denna helhetssyn skulle gå förlorad ”till förmån
för privata vinstintressen” om nya friskolor etablerades.18
Efter valet 2010 erhöll ingen partigruppering majoritet i dessa
församlingar. Men med 30 mandat för de borgerliga partierna (treklövern) mot de röd-grönas 27 behöll de borgerliga partierna ordförandeskapet i såväl kommunfullmäktige som kommunstyrelsen.
Skolfrågorna fördes från 2011 till en ny nämnd med namnet barn- och
utbildningsnämnden.
Nedan följer en katalog med förslag från ledamöter i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder och utfall (beslut) av fullmäktige.
Paragraftecken anger fullmäktigeprotokoll från givet år. Plustecken
anger förslagens positiva utfall i fullmäktige, minustecken negativt
utfall.

Socialdemokratiskt styre 1/11 1994 – 31/10 1998
År

Förslag

utfall

1994  §226:3 Inrättande av engelsktalande klass
		
(servicenämnd Centrum)

+, men kostnaderna inom 		
budgetramen

1995 §29 Egen dator i skolan (fp)
§111 Skolpengens avskaffande
		
(– Benrabah)

+, plan för genomförande
–, nej, men ingen strikt tilldelning

1996 §143
§202
		
		

+, behovet har ökat, insatser sker
–, avslås, strider mot decentraliseringstanken

Särskilda stödinsatser i skolan (v)
Samverkan med föräldraföreningarna i ett kommunövergripande
organ (c)

1997 §39 Utredning om flera friskolor (m)
§133 Fördjupat samarbete över Sundet
		
för gymnasieskolan (m)
§143 Kommunstyrelsens mål för skol		måltidsverksamheten

–, avslås
–, sker i tillräcklig grad, utredning
inte nödvändig
+, antas

1998 §29
		
		
		

–, resurserna har inte minskat,
utan snarare ökat

Resurserna till skolan har drastiskt
minskat, därför behövs ytterligare
medel för att ingen ska lämna
årskurs utan fullständiga betyg (c)

Borgerligt styre 1/11 1998 – 31/10 2002
2000 15§ Plan för förskola för alla (s)
			
§180 Kvalitetsförsämring i för- och
		
grundskolorna beroende på
		
barngruppernas storlek och
		
för lite personal (s)
§238 Kamp mot mobbning i skolan (mp)

–, 3 miljoner kronor är avsatta till
förskolan för fyra-femåringar
+, men regeringen kommer under
de närmaste åren satsa på båda
skolformerna
+, arbetet är pågående

2001 §100 Arbetstiderna vid skolorna (v)
		
och lärarorganisationer har ingåtts
§101 Utreda behovet av mer resurser
		
till skolorna (v)
			
§234 Skriftliga omdömen till elevernas
		
föräldrar (fp)

+, avtal mellan kommunförbundet

2002 §110 Praktik i äldreomsorgen för
		
gymnasister som tillvalsämne (mp)
§121 Betyg från årskurs 6 (fp)

–, avslås, för dyrt

–, i budgeten för 2000 och 2001 har
sammanlagt 66 miljoner avsatts till
skolorna
+, arbete med detta pågår i
skolorna

+, antas

Socialdemokratiskt styre (med stöd av mp och v)
1/11 2002 – 31/10 2006
År

Förslag

utfall

2003 §35 Tentamensavgiften tas bort för
		
efterprövning (mp)
§52 Utredning om framtidens
		
gymnasieskola i Helsingborg (s)
§83 Kriterier för barn med särskilda
		
behov i grundskolan (s)
§104 Höjning av skolmåltidsavgiften
		
per termin för gymnasieelever
		(bildningsnämnden)
§158 Kommunal folkomröstning om
		
besparingar inom skolan (sd)

–, avslås

2004 §144 Försök med skolverksamhet på
		
entreprenad (m)

+, intressant, återremiss till
bildningsnämnden

2006 §77
		
§77
		
 	 §128
		

+, antas

Utreda förutsättningarna för en
s.k. kulturskola (majoriteten i Ks)
Slopande av skolmåltidsavgiften i
gymnasiet (majoriteten i Ks)
Införande av feministiskt
självförsvar i gymnasiet (v)

+, antas
+, förklaring om vad som gäller
+, antas
–, avslås

+, antas
–, avslås

Borgerligt styre 1/11 2006 – 31/10 2010
2007 §30
		
§73
		

Återinförande av skolmåltids+, antas
avgiften i gymnasiet (majoriteten i Ks)
På nytt, införande av feministiskt
–, avslås
självförsvar på gymnasiet (v)

2008 §16
		
§80
		

Bättre tillvarata modersmålslärarnas kompetens (mp)
Omdömen till den enskilde eleven
i ordning och uppförande (sd)

+, satsningar har gjorts

2009 §3
		
§102
§129
		
		

Nedskärning av musikskolans
verksamhet (mp)
Behov av ökad vuxenutbildning (mp)
Resursförstärkning till skolan i form
nyanställning av pedagogisk personal,
tilläggsyrkande (v)

–, ingen nedskärning, snarare
tvärtom
+, antalet platser kommer att öka
–, avslås

–, avslås

2010 §51
		
		
		
§109
		

Förhållandena vid den nya kulturskolan (Dunkers Unga) efter omorganisationen från musikskola
till kulturskola (mp)
Avgift för treåringar i allmän
förskola (skol- och fritidsnämnden)

+, situationen är allvarlig och
kulturnämnden följer den
uppkomna arbetsmiljösituationen
+, antas

Borgerligt styre (men utan majoritet) 1/11 2010 –30/6 2012
2011 §7
		
		

Obligatorisk information till elever
och föräldrar om vilka risker som
föreligger på internet (s)

–, instämmande om riskerna, men
informationen bör ingå i det
ordinarie skolarbetet

2012 §21 Prioritera flerspråkiga förskole		
lärare vid aktuella anställningar
		
för (mp)
			

–, inte meningsfullt att sätta
upp särskilda mål för andelen 			
flerspråkiga skollärare, då behoven kan
variera mellan olika delar av staden

§43
		
		

–, skolk bör meddelas, men den
tekniska formen inte avgörande

Erbjuda föräldrar och
vårdnadshavare information
om skolk via sms (sd)

Skolplanerna
I september 1990 beslutade skolstyrelsen att anta en skolplan för Helsingborg och överlämna denna till kommunfullmäktige för antagande.
Något beslut fattades emellertid inte av fullmäktige vid detta tillfälle.
Den borgerligt styrda kommunstyrelsen lade emellertid i november
1992 fram förslag till skolplan för Helsingborg som skulle gälla till
utgången av 1993. Från och med 1994 skulle nämligen en ny läroplan
gälla för landets grundskolor. Dessutom skulle ett nytt betygsystem
införas. Med utgångspunkt från dessa förändringar ansåg kommunstyrelsen att redan under 1993 borde ett utvecklingsarbete bedrivas
som satte ”kundperspektivet, d.v.s. barns och ungdomars behov av
utbildning, omsorg och annan service från skolorna i Helsingborg,
i centrum”.
Samtliga fem socialdemokrater i kommunstyrelsens minoritet
reserverade sig till förmån för eget förslag. Vid en jämförelse sammanfaller kommunstyrelsens och de fem socialdemokraternas förslag
till skolplan i långa stycken. Några avvikelser bör dock framhållas.
Under rubriken ”Verksamheten skall ha följande kännetecken” tryckte
socialdemokraterna särskilt på att alla elever när de lämnade respektive stadium skulle ha ”goda baskunskaper i läsning, skrivning och
räkning” samt att de som lämnade mellan- och högstadiet skulle ha
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sådana kunskaper i ”minst ett främmande språk” som låg i nivå med
stadiets fordringar.
Kommunstyrelsen menade att beträffande ”[g]rundvärderingar
och demokratiska arbetsformer” skulle verksamheten bygga på den
”kristna etiken och den västerländska humanismen”. Socialdemokraterna ville ersätta den ”kristna etiken” med ”etiska normer” och den
”västerländska humanismen” med ”humanistiska värderingar som
präglar hela vårt samhälle”. Dessutom ville socialdemokraterna lägga
till att ”[s]kolan skall skapa förståelse för andra kulturtraditioner”.
Under rubriken ”Verksamhetens mål” menade både kommun
styrelsen och socialdemokraterna att då det gällde elevomsorgen skulle
”[f ]öräldrarna ha huvudansvaret för barnens och ungdomarnas fostran
och utveckling”. Socialdemokraterna ville lägga till att skolan skulle ge
föräldrarna ”aktivt stöd i detta arbete”. Kommunstyrelsen ville införa
s.k. ”skolpeng” i grundskolan från läsåret 1993/94, vilket innebar att
”resurserna följer eleven och tillfaller den valda skolan”. Socialdemokraterna menade att ”en mindre del av resurserna” skulle följa eleverna,
övriga resurser skulle fördelas av servicenämnderna.
I fullmäktige yrkade socialdemokraterna bifall till reservationen i
kommunstyrelsen. Miljöpartiet instämde i stort med den socialdemokratiska reservationen, men ville att ”lärarlöner, lokalhyra och resurser
för särskilda behov skulle fördelas av servicenämnderna”. Katja Rajala
(v) instämde i första hand med miljöpartiets yrkande, i andra hand med
socialdemokraternas. Fullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens
förslag, men med ett tillägg av Annie Swedberg (fp) som stöddes av
Jonas Rydberg (kd(s)), Tomas Petersson (m), Arne Larsson (fp) och
Rune Svensson (c). Under rubriken ”Verksamheten skall ha följande
kännetecken” skulle tilläggas: att skolan, förutom att ge eleverna goda
kunskaper, också skulle ”fostra dem till dugliga samhällsmedborgare”.
Reservationer följde från partierna med egna yrkanden.19
Skolplanen reviderades redan 1993 på några punkter. Det skrevs
in att en fördjupad samverkan skulle äga rum mellan grund- och
gymnasieskolan för att trygga kontinuiteten i elevernas kunskaps
utveckling och att lärarna skulle fortbildas för att bättre kunna stödja
elever med läs- och skrivsvårigheter. Vidare skrevs avsnittet om skolpeng om. Den skulle ”tillämpas för grundskolans resursfördelning”,
vilket innebar ”att resurserna i huvudsak följer eleven”.20
Skolfrågornas betydelse och i viss mån oenigheten mellan partigrupperingarna återkom. Men undantag fanns. Då socialdemokraterna med stöd av vänsterpartiet och miljöpartiet var i majoritet
presenterades i mars 1996 ”Plan för livslångt lärande – sektorsplan
för barnomsorg och utbildning”, som skulle ersätta tidigare planer
för skola och barnomsorg. Planen antogs av fullmäktige med stor
majoritet. Roland Nilsson och Mikael Skoog, båda socialdemo
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krater, Gösta Skog (fp) och Carin Wredström (m) yrkade bifall.21
Då de borgliga partierna återfick majoriteten efter valet 1998 ersattes
denna plan med en ny skolplan som fullmäktige antog i december
1999. I fullmäktige hade socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i första hand yrkat på återremiss, i andra hand på avslag. Social
demokraterna och vänsterpartisterna reserverade sig mot beslutet.22
Vid den nya majoritetsställningen för den borgerliga gruppen efter
valet 2006 överlämnades från skol- och fritidsnämnden till fullmäktige
i augusti 2007 ett förslag till ny skolplan för beslut. Skolplanen skulle
ses som ett styrdokument för verksamheten. Planen betonade bland
annat att skolans huvuduppgift skulle vara ”att främja elevens kunskapsutveckling, att trygghet och arbetsro skulle upprätthållas samt
att utgångspunkten skulle vara varje individs möjligheter”. Vidare
framhölls att skolan skulle hålla ”en god kvalitet i betydelsen hög
måluppfyllelse”. Skolplanen meddelade också att skriftliga kunskapsoch ordningsomdömen skulle införas.
Kommunstyrelsen tillstyrkte skol- och fritidsnämndens förslag.
De socialdemokratiska ledamöterna deltog inte i beslutet. Kaarina
Andersson (sd) reserverade sig till förmån för ett tilläggsyttrande:
”För att säkerställa arbetsro och upprätthålla nolltolerans angående
mobbning och kränkande behandling, måste det finnas möjlighet
att omplacera stökiga elever till en jourskola, så att man undviker
att problemen upprepas”. Fullmäktige beslutade utan omröstning i
enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kaarina Anderssons tilläggs
yrkande röstades ner med 34 röster mot sex. Socialdemokraterna och
miljöpartiets ledamöter avstod från att rösta. Vänsterpartiets ledamot,
Peter Ahlbom, röstade däremot för avslag. Samtliga ledamöter från
sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.23

Universitetets etablering i Helsingborg
Jonas Jacobsson (m) interpellerade i februari 1996 kommunalrådet
Matz Svensson (s) om stadens satsning på högskoleverksamheten.
Jacobsson sade att moderaternas ungdomslista i budgetförhandlingarna i november föregående år fått bifall på några yrkanden, bland
annat satsningen på högskoleverksamheten. Kommunfullmäktige hade
nämligen beslutat att ”kommunstyrelsen aktivt verkar för att få fler
högskoleutbildningar till staden, med sikte på minst en fördubbling av
högskoleverksamheten till 1998”. Han undrade nu hur kommunstyrelsen behandlat frågan och om det fanns någon genomtänkt strategi för
att nå målet 1998. Vidare frågade Jacobsson om vem som var ansvarig
för att det arbetades i målets riktning och vilka företag i Helsingborg
som var intresserade av att få sådana utbildningar till staden och kanske
också stödja dessa inom sina respektive affärsområden.
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Svensson svarade att arbetet med högskolan för närvarande var
inne i ett intensivt skedde. Han sade att kommunalrådsberedningen
flera gånger diskuterat såväl strategier och övriga frågor kring högskolan. Det hela hade emellertid komplicerats av regeringens förslag
att etablera en högskola i Malmö. Svensson sade vidare att högskolan
i Helsingborg i nuläget, dvs 1996, troligen kommer att inrätta en
120-poängskurs i multimedia. Ansvaret för att fullmäktiges tidigare
beslut genomförs vilade på kommunstyrelsen, kommunalrådsberedningen och kommunchefen. Svensson tillade att företagens intresse
delvis var kartlagt och att detta arbete fortsatte.24
Redan i maj samma år återkom frågan genom en motion från
Johan Persson, Jonas Jacobsson, Jenny Dawideit, Peter Danielsson och
Marcus Lindström, samtliga moderater. Motionärerna uttryckte glädje
över att högskolan i Helsingborg utökats med ett antal platser och
menade att staden behövde en högskola för att vara en attraktiv plats
för människor och företag. Det borde vidare finnas förutsättningar
för utbildningar som passar med tanke på stadens struktur. ”Man blir
dock lite ledsen”, fortsatte motionärerna, ”när kommunstyrelsens ordförande [Britta Rundström (s)] lite uppgivet uttrycker sig i tidningen
[förmodligen avses HD] om att det är bra att Malmö får en högskola
och att vi i Helsingborg är nöjda med vad vi har fått. Vår uppfattning
är att kommunledningen måste vara betydligt mer offensiv än så!”. En
fråga som motionärerna efterlyste var lokaliseringsfrågan för en utvidgad högskola i Helsingborg. De platser som lyfts fram som alternativ
var Maria Park, gamla Clemensskolan, bangårdsområdet vid Ramlösa
och gamla Tretornhuset.
Kommunstyrelsen tillstyrkte motionen och rekommenderade fullmäktige att besluta att Helsingborg hade ”minst lika stort behov av en
högskola som Malmö och att alla krafter i staden därför måste arbeta
i denna riktning”. Dessutom skulle det uppdras åt kommunstyrelsen
att ”omedelbart” göra en plan för högskolans lokalisering. Fullmäktige
beslutade enligt styrelsens rekommendation. Därmed ansågs motionen för bifallen.
Det lilla angrepp som riktats mot kommunstyrelsens ordförande
parerades med att en ny högskola i Malmö inte enbart var ”en Malmöangelägenhet” då en sådan skulle ”ge ett viktigt bidrag till utvecklingen
av Skåneregionen och därmed även Helsingborg”.25
Kommunfullmäktige biföll i oktober 1997 ett förslag från kommunstyrelsen att göra en förstudie beträffande högskoleutbildning med
inriktning på turism, hotell och restaurangutbildning i nordvästra
Skåne och norra Själland.26
I fullmäktige meddelades i december 1998 att stadens samordning
och satsning på högskola även gällde yrkeshögskolan.27
Med stor enighet beslutades i fullmäktige i september 1999 att
230

medel till kommunikationsforskning och turismforskning, inne
fattande universitetsutbildning inom hotell, turism och restaurang vid
Lunds universitets enhet, Campus Helsingborg, skulle utgå med 1,5
miljoner till vardera disciplinen i tre år. Kostnaden skulle finansieras
genom att medel upptogs i budgeten för år 2000. Kommunstyrelsen
fick i uppdrag att teckna samarbetsavtal med Lunds universitet.28
Bertil Olsson (m) frågade i oktober 1999 kommunstyrelsens ord
förande Björn O Anderberg (m) om kommunledningen hade för
avsikt att försöka få etablering av en polishögskola i Helsingborg.
Anledningen var att polishögskolans rektor i Stockholm sagt i massmedia att Hässleholm skulle vara en lämplig ort för en av de nya polishögskolor som planerades. Rektorn hade till och med sagt att Hässleholms kommun borde komma in med en ansökan. Med tanke på att
Helsingborg förlorat många statliga tjänster under senare tid tyckte
Olsson att staden med en etablering av en polishögskola skulle bidra
till en snabbare utbyggnad av den befintliga högskolan i Helsingborg.
Anderberg var positivt inställd till att uppfylla visionen som antagits
av fullmäktige, nämligen att ”Helsingborg skall vara den attraktivaste
staden i Sverige” och ville därför verka för att få en polishögskola till
staden.29 Någon sådan polisutbildning förlades emellertid inte till
Skåne.
Lunds universitet startade höstterminen 2000 en marinbiologisk
utbildning vid Campus Helsingborg. I en skrivelse i januari 2001
begärde universitetet att staden skulle tillskjuta 650  000 kronor under
tre år med möjligheten att förlänga detta med ytterligare tre år för
uppbyggnad av den marinbiologiska verksamheten vid Campus.
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81. Lunds universitet,
Campus Helsingborg är
inrymt i den gamla Tretornbyggnaden (Galosch
fabriken) som lades ner
1980.

Kommunstyrelsen godkände detta. I fullmäktige yrkade Björn O
Anderberg (m), Percy Nessling (fp) och Tomas Nordström (s) bifall
till förslaget men med det tillägget att forskningen inom marinbiologin skulle ske i samarbete med Marinbiologisk Laboratorium i
Helsingör.30
Under 2003 slöt staden flera avtal med Lunds universitet rörande
finansiering av doktorandtjänster dels inom området turism, dels
inom området medborgarkommunikation. Dessutom slöts avtal med
universitetet i syfte ett etablera en forskningsbaserad utbildning inom
logistikområdet. Avtalen löpte under mandatperioden 2003–2006
och innebar att staden under denna tid sammanlagt skulle erlägga
10 miljoner kronor. I fullmäktige var enigheten stor. Endast Rickard
Persson (mp) yrkade avslag utom vad gällde satsningen inom området
medborgarkommunikation.31
Vid ett par tillfällen under senare tid föreslog kommunstyrelsen att
alla nämnder och styrelser skulle få i uppdrag att på olika sätt stödja
verksamheten vid Campus Helsingborg och dra nytta av den kompetens som erbjöds. Om detta fanns det stor enighet i fullmäktige.32
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2012 att staden skulle
arbeta målinriktat för att en professur i biogas och en i transport och
logistik inrättades vid Campus.33

Skolan inför 2013
Både den högre och lägre utbildningen i Helsingborg skulle genom
olika insatser stimuleras inför 2013. Beträffande den högre skulle
utbudet och forskningen vid Campus Helsingborg stimuleras. Skolan
– förskolan, grundskolan och gymnasiet – betonades särskilt. I budgeten för 2013 fastslog kommunstyrelsen att förskolan och skolan skulle
ha god kompetens och personaltäthet för att ge ökade möjligheter för
de yngsta barnen att utvecklas och växa i skolmiljön. Därför menade
styrelsen:
Förskola och skola är därmed de viktigaste arenorna när det gäller
stadens möjligheter att påverka villkoren för barns och ungas uppväxt. Föräldrarnas och elevernas ansvar och inflytande i skolan ska
öka och valet av skola, kommunal eller fristående, ska vara föräldrars
och elevers. Även fortsättningsvis ska staden vara positivt inställd
till fristående förskolor och skolor i Helsingborg.

Kommunstyrelsen föreslog att dess inriktningsbeslut från februari 2012
på 2  345,3 miljoner kronor skulle ökas med 98,6 miljoner till 2  443,9
miljoner kronor. Sammanlagt föreslogs för 2013 en ökning från föregående år (2012) med 157,8 miljoner kronor. Av de 98,6 miljonerna skulle
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85,0 miljoner ”höja kvaliteten och förbättra resultaten”, 5,0 miljoner
skulle ”premiera kompetenta lärare”, 6,1 miljoner skulle användas för
”införande av betyg från årskurs 6, ökad undervisningstid i matematik,
lärarlegitimation samt flera nationella ämnesprov” och 2,8 miljoner
kronor skulle vara en ”kompensation för det ökade elevantalet”. Samtidigt skulle 0,3 miljoner kronor överföras till socialnämnden för att
satsas på en ny familjecentral.
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att godkänna driftbudgeten för barn- och utbildningsnämnden enligt styrelsens begäran. I kommunstyrelsen yrkade socialdemokraterna, miljöpartiet och
sverigedemokraterna avslag på förslaget och bifall till egna yrkanden.
Socialdemokraterna hade i och för sig lika positiva ord att säga om
skolans betydelse för samhället som den borgerliga treklövern. Men
skillnaden var att socialdemokraterna ville slopa det kommunala vårdnadsbidraget på 4,0 miljoner. Dessa pengar kom bättre till nytta för
att utveckla verksamheten på förskolorna, ansåg partiet.
Miljöpartiet däremot ville öka de 85 miljonerna enligt treklöverns
förslag till 115 miljoner, dvs. med 30 miljoner kronor. Dessa miljoner skulle tas från en föreslagen skattehöjning. Hälften skulle gå till
”att öka personaltätheten och till att öka lärarnas status”. Vidare ville
partiet satsa på skolmatens kvalitet. Den skulle vara ekologisk och
klimatsmart med vegetarisk kost minst en gång i veckan. Dessutom
borde lokala skolstyrelser inrättas som ökade brukarinflytandet och
stärkte genuspedagogiken. Den mångkulturella skolan skulle betonas
och eleverna ges möjlighet till ledigheter under andra religiösa högtider än kristna sådana. Vidare skulle ökat stöd erbjudas barn med
funktionshinder och satsningen på dygnetruntförskolor bli större.
Vårdnadsbidraget på 4 miljoner kronor ville partiet liksom social
demokraterna slopa, men att dessa pengar i stället omfördelades inom
barn- och utbildningsnämnden.
Sverigedemokraterna godkände treklöverns budgetram, men gjorde
några markeringar. Bland annat ansåg partiet att det var viktigt att
eleverna lärde sig det svenska språket, att gymnastik skulle vara obliga
toriskt varje skoldag för eleverna i grundskolans årskurs 1 till 5, att
föräldrarna skulle informeras om vandalism och klotter, att eleverna i
gymnasiets årskurs 2 skulle erbjudas förberedande körkortsutbildning,
att det så kallade klassmorfarsystemet skulle utvecklas, dvs. att en
äldre vuxen aktivt verkar i skolan för att ge stöd till elever och vara en
förebild samt att svenska skulle vara det enda tillåtna samtalsspråket
under skoltid och med detta kunde all modersmålsundervisning i
skolan slopas.
I fullmäktige yrkade representanter för treklövern bifall till kommunstyrelsens förslag, men också bifall till vänsterpartiets yrkande om
att barn- och utbildningsnämnden utökar den så kallade nattisverk233

samheten samt bifall till sverigedemokraternas yrkande om att öka
klassmorfarsystemet. Däremot yrkade treklövern avslag på vänsterpartiets yrkande att avskaffa vårdnadsbidragen och miljöpartiets om att
skolmåltiden skulle utgöras av vegetarisk kost minst en dag i veckan.
Vid omröstningarna i fullmäktige avslogs vänsterpartiets yrkande
om att inte anslå pengar till att premiera kompetenta lärare med
siffrorna 63 mot två. En sverigedemokrat (Dick Johansson) stödde
fullmäktiges enda vänsterpartist. Vänsterpartiets yrkande om vårdnadsbidragets slopande bifölls däremot av fullmäktige med 33 röster
mot 32. Två sverigedemokrater röstade för dess behållande medan sex
röstade mot. Miljöpartiets samtliga yrkanden avslogs av fullmäktige.
Därefter avslogs sverigedemokraternas samtliga yrkanden utom det
som rörde klassmorfarsystemet.
I sista omröstningen ställdes kommunstyrelsens reviderade förslag,
där bland annat vårdnadsbidragets avskaffande ingick, mot socialdemokraternas förslag. Kommunstyrelsens förslag segrade. Ingen
omröstning förekom.34
Treklövern fick alltså i stort igenom sitt budgetförslag inom barnoch utbildningsnämndens område. Miljöpartiets ökning med 30 miljoner som var tänkt att ske genom en skattehöjning fick ingen respons
hos socialdemokraterna. Miljöpartiets yrkanden i övrigt fick ett ljumt
mottagande av socialdemokraterna. Det enda som sved något för treklövern, och kanske mest för kristdemokraterna, var måhända det
kommunala vårdnadsbidragets slopande.
Det blev emellertid ett efterspel då sverigedemokraternas ledamöter
medgav att de röstat fel. Beslutet ändrades därför i september 2012 då
fullmäktige beslutade att vårdnadsbidrag även i fortsättningen skulle
erbjudas.35
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9. Vård av och omsorg om
Helsingborgarna

F

rågan om trygghet för människorna och om förbättring av
deras levnadsförhållanden har sedan äldre tider oftast omhändertagits av kyrkan. Senare fördes ansvaret över till staten. Då uppgifterna
efter hand växte kom de att delas mellan staten och kommunerna.
Socialpolitiken som vi känner den idag har i stort vuxit fram efter
industrialismens genombrott vid slutet av 1800-talet och fått sin form
efter demokratins genombrott i början av 1900-talet. Det blev samhällets uppgift att sörja för vården av sjuka, arbetsoförmögna, barn
och åldringar. Tiden då hjälpbehövande fick lita till allmosor eller
frivilliga donationer från rika var förbi. Här följer några socialpolitiska
märkesår:
1847 Fattigvården förbättras
1889 Lag om skydd mot yrkesfara
1901 Lag om ersättning vid olycksfall i arbete
1912 Lag om arbetarskydd
1913 Allmän pensionsförsäkring, första folkpensionen
1916 Försäkring för olycksfall i arbete
1918 Fattigvård blir en rättighet
1919 8 timmars arbetsdag
1920 Lag om medling i arbetstvister
1928 Lag om kollektivavtal – Arbetsdomstolen
1931 Stöd till sjukkassor
1933 Finansieringsstöd för bostäder
1934 Stöd till arbetslöshetskassor
1935 Bostadsanskaffningsstöd för barnrika familjer
1937 Mödrahjälp, bidragsförskott
1938 Lagfäst semesterrätt (två veckor)
1946 Bättre folkpension, skolmåltider, studiehjälp m.m.
1947 Familjebostadsbidrag, barnbidrag
1948 Ny arbetarskyddslag
1951 Utökad semesterrätt (tre veckor)
1953 Allmän sjukförsäkring
1954 Yrkesskadeförsäkring, moderskapsförsäkring
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1955 Lag om socialhjälp
1957 Förkortad arbetstid (45-timmarsvecka)
1959 ATP (Allmän tjänstepension)
1962 Lag om allmän försäkring
1963 Utökad semesterrätt (fyra veckor)
I den begynnande industrialismens kölvatten började en ny typ av
politiska ledare träda fram. Historieprofessorn Bo Stråth skriver i sin
2012 utkomna bok Sveriges historia 1830–1920: ”De drev på vad gäller
ekonomisk modernisering, inte minst i frågor om kommunikationer
och näringar. Politiken handlade mindre om sociala och humanitära
reformer”.1
Detta stämmer bra in på näringsidkarna i Konsulernas stad Helsingborg. Vi får inte glömma att konsulerna inte bara var entreprenörer
utan i hög grad också politiker som före den fulla demokratins genombrott hade ett mycket stort inflytande på hur resurserna skulle fördelas.
Dåtidens socialpolitiska inriktning var främst att bekämpa den synliga
nöden. Men flera av konsulerna och näringsidkarna hade också ett
socialt patos vilket framgår av att de satsade pengar på att sörja för de
fattiga, vilket naturligtvis inte ska glömmas bort. Men de var barn av
sin tid. 1900-talets stora reformer på socialpolitikens område kunde de
nog knappast tänka sig, kanske inte ens att reformerna kom att föras
ut av en folkvald riksdag och en folkvald kommunledning och inte
berodde på de penningstarkas goda vilja.
Vi tar ett kliv över till den tid denna bok skildrar, dvs. de sista femtio
åren. Låt oss först titta något på organisationen. År 1962 fattade stadsfullmäktige beslutet att ett administrativt samordningsorgan kallat
Styrelsen för socialbyrån, med elva ledamöter och sju suppleanter,
skulle tillsättas. Dessutom skulle vårdgrenarna barnavård, socialvård
och nykterhetsvård vara självständiga enheter under var sin nämnd,
med nio ledamöter och sju suppleanter. Organisationen trädde i kraft
den 1 juli 1964. Förvaltningen inrymdes i en byggnad vid Södergatan.
Under denna organisation fanns åtskilliga tjänstemän och vårdgivare
som utförde beslutade arbeten.2
Den 28 september 1971 antog kommunfullmäktige ett något reviderat reglemente för socialförvaltningen. Anledningen var att Kungl.
Maj:t beslutat medge kommunen vissa undantag från lagstiftningen
som gällde organisationen av barnavården, nykterhetsvården och
socialhjälpsverksamheten. Socialvårdens olika områden sammanfördes under en gemensam ledning där familjeprincipen skulle vara väg
ledande. Två socialnämnder, den norra och den södra, skulle finnas
med var sitt socialvårdsdistrikt.3
En genomgripande förändring genomfördes 1980. Organisationen
byggde på ett förslag från en organisationskommitté, vilken delade
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upp verksamheten i fyra distrikt och en socialadministrativ avdelning
samt en kansliavdelning. Kommunstyrelsen med borgerlig majoritet anslöt sig i april 1977 i princip till förslaget, som styrelsen ansåg
ha uppenbara fördelar, även om det skulle bli dyrt för kommunen.4
Först 1980 sjösattes den nya organisationen som ytterligare förändrats.
Kommunstyrelsen föreslog att fullmäktige skulle besluta att ersätta
Styrelsen för socialförvaltningen och de tre nämnderna med en social
centralnämnd (med nio ledamöter och sju suppleanter) och fem sociala distriktsnämnder, A-E, (alla med sju ledamöter och fem suppleanter). Fullmäktige beslutade i stor enighet enligt kommunstyrelsens
förslag i september 1979. Endast vpk:s ende ledamot, Per Ebbersten,
anmälde att han inte deltog i behandlingen av frågan.5 Namnet sociala
centralnämnden ändrades 1982 till att kallas enbart socialnämnden.
Då vänstermajoriteten beslutade att införa kommundelsnämnderna, KDN, med början 1991 innebar detta bland annat att socialnämnden och de sociala distriktsnämnderna försvann och ersattes
av sex KDN. Efter den borgerliga valsegern 1991 avskaffades KDN
och ersattes av sex geografiska servicenämnder, var och en med ett så
kallat socialt utskott (om detta se kapitel 4). Några större förändringar
skedde inte under den nya vänstermajoriteten efter valet 1994, men
däremot då borgarna återkom i majoritetsställning efter valet 1998.
Servicenämnderna avskaffades. I stället inrättades från 1999 vård- och
omsorgsnämnden och som utförarstyrelse till denna nämnd, vård- och
omsorgsstyrelsen, (som också var utförarstyrelse till utvecklingsnämnden).6
Efter valet 2002 inrättade vänstermajoriteten en socialnämnd med
ansvar för Helsingborgs socialtjänst inom individ- och familjeomsorgen. Nämnden var representerad i stadens fem geografiska medborgar
utskott.7 Vård- och omsorgsnämnden fick ansvaret för äldre- och
handikappomsorgen samt var dessutom stadens hälso- och sjukvårdsnämnd.8 Efter att de borgerliga partierna åter kommit i majoritet efter
valet 2006 avvecklades medborgarutskotten. Deras tidigare uppgifter
överfördes på vård- och omsorgsnämnden.9
Som framgått av kapitlet Kunskapsstaden (8) var debatterna påfallande få i såväl fullmäktige som kommunstyrelsen under 1970-talet
och i början av 1980-talet. Endast en handfull motioner lades fram.
Samsynen mellan partierna var stor. Ärendena behandlade bemyndiganden, utökningar och utbyggnader, principbeslut, olika planer,
inrättandet av ”sociala” befattningar, utredningar om att effektivt
utnyttja befintliga resurser inom äldreomsorgen, barnomsorgen och
fattigvården, m.m. samt nya taxor. Vid mitten av 1980-talet ökade
diskussionen och motionerna blev fler samtidigt som organisationsförändringarna duggade tätt som framgått av ovanstående. Iögonenfallande är debatterna om vårdplaner, handlingsprogram och dylikt för
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olika medborgargrupper och hur verksamheten skulle implementeras,
dvs. genomföras i planerade och beslutade organisationsförändringar.
Arbetsmarknads- och försörjningsfrågorna bröts ur socialnämnden för
att dessa frågor skulle prioriteras mer än tidigare. Till detta ska läggas
frågor om färdtjänst och om fritt busskort för pensionärer med låg
inkomst, om kommunal barntillsyn på kvällstid och om avgifterna
på kommunens sjukhem. Vård- och omsorgsfrågorna hade blivit vittförgrenade genom det ökade ansvar som staten hade lagt på kommunerna. Här ska främst debatten om privata initiativ i vården och
omsorgen följas, där ideologiska skiljelinjer är tydliga.

Debatten om privata vinster i vård och omsorg börjar
Percy Nessling, Arne Larsson och Kjell-Arne Welin, alla folkpartister,
motionerade i oktober 1983 om det så kallade trefamiljssystemet inom
barnomsorgen. I Lund hade detta system tillämpats och fått ett positivt utfall, enligt motionärerna. Systemet gick ut på att tre familjer
samarbetade frivilligt. Genom kommunens försorg skulle en utbildad
barnvårdare anställas, som tog hand om barnen i något av familjernas
hem. Verksamheten skulle alternera mellan hemmen. Flera fördelar
fanns, enligt motionärerna. Dels slapp kommunen hålla med lokaler,
dels skulle familjerna själva svara för städningen. Med tre till fem barn
i gruppen fick barnen en lugn miljö. Eftersom det hela fungerade bra
i Lund borde det också fungera i Helsingborg. Motionärerna ville
därför att ett försök gjordes i kommunen som kunde utvärderas efter
ett år. Ett tiotal barnskötare, fritidspedagoger och förskollärare var
tänkta att objektanställas för detta ändamål.
Förslaget föll dock inte i god jord hos socialnämndens socialdemokratiska majoritet som avstyrkte motionen. De ansåg att erfaren
heterna från Lund var blandade. På minussidan fanns att systemet
endast vände sig till familjer med regelbundna arbetstider och med ett
behov som understeg 39,5 timmar per vecka. Vidare kunde verksamhetens inriktning på en ”speciell föräldragrupp” få en inte ”önskvärd
segregationseffekt”. Resurserna för att anställa personal skulle tas från
befintlig verksamhet, vilket kunde betyda att ett befintligt daghem
måste stängas och personal sägas upp. Alternativet var att pengar
tillfördes, vilket skulle bli dyrt för kommunen. Kommunstyrelsens
socialdemokratiska majoritet gick helt på socialnämndens yrkande och
föreslog att fullmäktige avslog motionen. Den borgerliga minoriteten
i kommunstyrelsen yrkade däremot på bifall till motionen.
I fullmäktige yrkade representanter för de borgerliga partierna
och miljöpartiet på att motionen bifölls, medan representanter för
socialdemokraterna yrkade på bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vid omröstningen i mars 1984 vann det sistnämnda med 33 röster,
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samtliga socialdemokrater och vpk:are (31+2), mot 32, samtliga moderater, folkpartister, centerpartister och miljöpartister (20+4+6+2). De
sistnämnda partierna reserverade sig mot beslutet.10
Rune Svensson, Alice Molt, Ingrid Malmström och Erling Persson, alla centerpartister, motionerade i maj 1987 om införande av ett
kommunalt vårdnadsbidrag. Motionärerna tyckte att det var dags att
avskaffa den orättvisa som rådde mellan de som själva tog hand om
sina barn och de som åtnjöt samhällets barnomsorg. Dessutom skulle
valfriheten öka vad gällde barnomsorgen och föräldrarnas möjlighet
att vara tillsammans med sina barn, ansåg motionärerna. Kommunstyrelsen menade i likhet med socialnämnden att ett kommunalt
vårdnadsbidrag inte kunde införas för närvarande därför att det stred
mot den kommunala kompetensen och dessutom inte hade stöd i
socialtjänstlagen. Däremot kunde nya familjepolitiska förslag på riksplanet i framtiden skapa förutsättningar för att införa ett kommunalt
vårdnadsbidrag. Den borgerliga majoriteten i kommunstyrelsen föreslog därför fullmäktige att då möjligheter i framtiden fanns att införa
detta bidrag, så skulle socialnämnden få i uppdrag att lämna förslag
om detta till fullmäktige. Samtliga sex socialdemokrater i kommunstyrelsen reserverade sig och föreslog att kommunstyrelsen i stället
skulle avslå motionen.
I fullmäktige vann vid omröstningen i mars 1988 kommunstyrelsens förslag med 34 röster mot 31. Det vinnande förslaget stöddes av
samtliga borgerliga partier och miljöpartiet, medan samtliga de som
röstade mot kom från den socialistiska sidan, vilka också reserverade
sig mot beslutet till förmån för avslagsyrkandet.11
I december 1989 hade en majoritet i kommunfullmäktige bestående av borgerliga ledamöter och ledamöter från miljöpartiet beviljat socialnämnden fem miljoner kronor för att införa den så kallade
Uppsalamodellen, vilken innebar att föräldrar som själva vårdade sina
barn och därigenom avstod från förvärvsarbete skulle få ett ekonomiskt bidrag för detta. Mot beslutet hade Maria Svensson och Britta
Rundström (s) besvärat sig till kammarrätten i Göteborg. De ansåg
att beslutet stred mot den kommunala kompetensen. Rundström hävdade också att det var orättvist.
Kommunstyrelsen, med majoritet för de borgerliga partierna och
miljöpartiet, föreslog en skrivelse till kammarrätten där bifall till besvären avstyrktes. Den socialdemokratiska minoriteten föreslog däremot
att skrivelsen till kammarätten skulle utmynna i att besvären bifölls.
Fullmäktige beslutade i mars 1990 enligt kommunstyrelsens förslag,
vilket samtliga socialdemokrater reserverade sig mot.12 Kammarrätten
avslog emellertid besvären i en dom i maj året därpå.13
Birgitta Möller (mp) motionerade i juni 1995 om rätt för förälder att
vara dagbarnvårdare åt egna barn. Kommunstyrelsen sade att lagen om
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vårdnadsbidrag upphörde vid utgången av 1994. Därför var det inte
längre lagligt att ge ekonomiskt bidrag till föräldrar för vård av eget
barn. Vidare rådde det enligt kommunstyrelsen ingen brist på barnomsorgsplatser i kommunen. Styrelsen föreslog därför att motionen
skulle avslås, vilket fullmäktige gjorde i september 1996.14
Mokrane Ourad och Ingrid Travnicek, båda västerpartister, motionerade i februari 1999 om att kommunfullmäktige skulle ge kommunalstyrelsen i uppdrag att snarast undersöka möjligheterna och vad
det skulle kosta för kommunen att omedelbart upphäva avtalen med
de privata entreprenörerna inom äldreomsorgen och sedan rapportera tillbaka till fullmäktige. Kommunstyrelsen hänvisade i oktober
1999 till det beslut som fullmäktige tagit i juni samma år och som
innebar att driften av äldreboendet skulle ske i kommunal regi och
att vård- och omsorgsnämnden skulle få i uppdrag att ”utarbeta en
avvecklingsplan för de privata entreprenörerna inom äldreomsorgen”.
Beslutet tillkom i anledning av att spi hade brutit samarbetet i dessa
frågor med de borgerliga partierna och ställde sig på samma sida som
socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. De borgerliga
partierna röstade mot avvecklingen. Med utgångspunkt från detta
ansåg kommunstyrelsen att Ourads och Travniceks motion var besvarad, vilket också i oktober samma år blev fullmäktiges beslut.15
Vård- och omsorgsnämnden fick 1999 en förfrågan från fyra hus
läkare i Ödåkra om att få teckna enskilda vårdgivaravtal och att få driva
distriktssköterskeverksamheten på orten. Fullmäktige hade antagit en
strategisk inriktning för 1999–2000, vilken gick ut på att primärvården
skulle vara ett ansvar för kommunen. Detta hindrade dock inte att
det direkta utförandet kunde utföras av privata vårdgivare. Kommun
styrelsen tillstyrkte förslaget. Ledamöterna från vpk reserverade sig till
förmån för ett avslagsyrkande.
I fullmäktige yrkade Tomas Petersson (m), Maria Winberg (fp),
Bertil Olsson (m), Lars Stenman (kd) och Jonas Jacobsson (m) bifall
till kommunstyrelsens förslag. Willy Luyckx och Lennart Pagrot,
båda vänsterpartister, yrkade i första hand återremiss, i andra hand
på avslag. Birgitta Möller (mp) yrkade på återremiss. Carl-Erik Mohall
(spi) med instämmande av Lars Stenman (kd), Erik Persson (s) och
Eva Åsare (m) yrkade på bifall då det gällde vårdavtalet med hus
läkarna, men återremiss då det gällde distriktssköterskeverksamheten.
Björn O Anderberg (m) yrkade på i första hand bifall till Mohalls
förslag, i andra hand på återremiss. Fullmäktiges beslut i augusti 1999
blev att vård- och omsorgsnämnden fick teckna ett externt avtal med
husläkarna, medan distriktssköterskeverksamheten återremitterades.16
Vård- och omsorgsnämnden återkom under hösten med ett förslag. Den hävdade att distriktssköterskorna önskade ett externt
vårdgivaravtal så att inte helheten läkare – sköterska gick förlorad.
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 ämnden betonade detta sammanhang. Kommunstyrelsen såg det
N
också så, men menade att avtalet med sköterskorna kunde tecknas
under förutsättning att ett avtal tecknades mellan staden och Region
Skåne om fortsatt kommunalt huvudmannaskap för primärvården.
Ledamöterna från socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverade
sig till förmån för avslag. I fullmäktige yrkade Björn O Anderberg på
bordläggning i väntan på resultatet från förhandlingarna med Region
Skåne. Fullmäktige biföll yrkandet.17 I december samma år åter
remitterades frågan till vård- och omsorgsnämnden på nytt i väntan
på avtalet.18
Innan vi går vidare på inslaget tema måste en särdeles unik sak i
Helsingborgspolitiken anföras. Det gällde revisionsrapporten för 1999,
vilken revisionskollegiet tillstyrkte och medgav ansvarsfrihet för, trots
anmärkningar mot bland andra vård- och omsorgsnämndens borgerliga majoritet. Kommunstyrelsen överlämnade revisionsstyrelsens
rapport till kommunfullmäktige för beslut i maj 2000. I fullmäktige
yrkade representanter för socialdemokraterna, vänsterpariet, miljöpartiet och spi att vård- och omsorgsnämndens majoritet – Maria Winberg (fp), Jonas Jacobsson (m), Gun Werin (m), Christer Rasmusson
(fp) och Ambjörn de Carro (spi) inte skulle beviljas ansvarsfrihet och
dessutom avskedas från sina uppdrag.
Vad saken sades gälla var att de nämnda ledamöterna inte följt
fullmäktiges beslut att säga upp avtalen gällande vårdboenden på Fullriggaren och Ragnvallagården, och om detta kunde ha skadat kommunen ekonomiskt.19 Fullmäktige beslutade med rösterna 37 (samtliga
socialdemokrater, västerpartister, spi:are samt två miljöpartister, en av
dessa avstod från att rösta) mot 27 (samtliga borgerliga ledamöter) att
inte bevilja ansvarsfrihet, entlediga de nämnda och till valberedningen
överlämna frågan om valet av nya ledamöter i vård- och omsorgsnämnden samt att uppdra åt stadsrevisionen att utreda om nämnda
personers agerande kan ha skadat kommunen ekonomiskt. Uppdraget
skulle redovisas för fullmäktige senast i mars 2001. Samtliga borgerliga
ledamöter reserverade sig mot beslutet. 20
Utredningen presenterades för fullmäktige i februari 2001. Stadsrevisionen hade tagit jur.dr. Olle Lundin till hjälp för att utreda
skadeståndskravet. Med dennes biträde konstaterade stadsrevisionen
att det var ”mycket tveksamt om det för kommunen [gick] att vinna
en rättslig skadeståndsprocess” och rekommenderade fullmäktige att
inte vidta några vidare åtgärder mot de entledigade nämnledamöterna.
Kommunstyrelsen rådde fullmäktige att besluta enligt med stadsrevisionens rekommendation, vilket blev fullmäktiges beslut21
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Debatten intensifieras i början av 2000-talet
I varje enskilt fall då det gällde beslut om att teckna externa avtal
måste fullmäktiges medgivande inhämtas. Det var en omständlig
procedur som kommunstyrelsen ville lösa på så sätt att fullmäktige,
efter framställningar från vård- och omsorgsnämnden, bemyndigade
styrelsen att fatta beslut om att teckna externa vårdgivaravtal. Detta
skulle också gälla framställningar från enskilda om att starta egen
verksamhet även inom andra områden under vård- och omsorgsnämndens ansvar. Ledamöterna från socialdemokraterna och vänsterpartiet
i kommunstyrelsen reserverade sig till förmån för avslag. I fullmäktige
yrkade Erik Persson (s) med instämmande från Willy Luyckx (v) avslag
på kommunstyrelsens förslag, medan Lennart Ling (m) yrkade bifall.
Fullmäktige följde kommunstyrelsens förslag och beslutade enligt
detta i juni 2000.22
Maria Winberg (fp) motionerade i oktober 2001 om att vård- och
omsorgsnämnden skulle uppdras att köpa vårdplatser på planerade
vårdboenden på Fredriksdal för äldre som ville bo där. Kommunstyrelsen avstyrkte motionen och hänvisade till fullmäktiges tidigare beslut
att all äldreomsorg skulle bedrivas i stadens regi. Bakom beslutet stod
socialdemokraterna, vänsterpartiet och spi. Den borgerliga minoriteten reserverade sig till förmån för ordförandens förslag att bemyndiga
vård- och omsorgsnämnden att få köpa vårdboenden på andra platser
och med annan huvudman än den kommunala. I fullmäktige yrkade

82. Ska vården och omsorgen om Helsingborgarna
drivas av kommunen eller
av enskilda företag, eller
en blandning av båda?
Frågan har varit aktuell i
Helsingborg under många
år.

Maria Winberg med instämmande av Lennart Ling (m), Percy Nesling (fp), Jonas Jacobsson (m) och Birgitta Södertun (kd) bifall till
de borgerliga partiernas reservation i kommunstyrelsen med bland
annat tilläggsyrkandet att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag
att ta fram en ”avvecklingsplan för det kommunala monopolet inom
utförandet av äldrevård och omsorg”.
Ordföranden i fullmäktige framhöll i april 2002 att tilläggsyrkandet
inte kunde ställas under proposition eftersom det inte hade beretts.
Därefter röstade fullmäktige om kommunstyrelsens förslag mot den
borgerliga reservationen, varvid kommunstyrelsens vann med 38 röster
mot 27. Mot detta reserverade sig ledamöterna från moderaterna,
folkpartiet och kristdemokraterna.23
Två likartade motioner från 2001, den ena väckt av spi i november,
den andra av socialdemokraterna i december, gällde AB Helsingborgshems förhandlingar med ISS Care, som båda gick ut på att detta
samarbete skulle avbrytas. Fullmäktiges beslut blev också att avbryta
samarbetet med ISS Care.24
Folkpartiets fullmäktigegrupp motionerade i april 2002 att det
kommunala monopolet inom utförandet av äldrevård och äldreomsorg skulle avskaffas. Kommunstyrelsen avstyrkte motionen och hänvisade till det äldre beslutet där fullmäktige fastslagit att denna vård
och omsorg skulle bedrivas i kommunal regi. Det hela mynnade som
tidigare ut i att fullmäktige beslutade att avslå motionen i augusti
2002, på vilket följde reservationer från de borgerliga partierna.25
Moderaterna och folkpartiet fortsatte att allt ihärdigare driva frågan
om privata vårdgivare. Beträffande handlingsplan för äldreomsorgen
2003–2006, vilken fastställdes i februari 2003, ville partierna att Helsingborgshem AB skulle samarbeta med Care Partner Sverige AB, men
hade som tidigare ingen framgång.26
Carin Wredström, Lennart Ling och Siv Olsson, alla moderater,
motionerade i maj 2003 om att avskaffa det kommunala monopolet inom hemtjänsten. Kommunstyrelsen med socialistisk majoritet
avslog motionen. Den ansåg att konkurrensutsättning varken var
”någon förutsättning eller garanti för att uppnå eftersträvade kvaliteter”. Den borgerliga minoriteten i kommunstyrelsen reserverade sig
till förmån för att motionen skulle bifallas.
I fullmäktige yrkade Lennart Ling (m), Bertil Olsson (politisk
vilde), Birgitta Södertun (kd), Siv Olsson (m), Maria Winberg
Nordström (fp), Eva Åsare (m) och Carin Wredström (m) bifall till
motionen, medan Rickard Persson (mp) med instämmande av Kay
Malmgren (s), Tomas Nordström (s), Annette Glimberg (v) och Peter
Ahlbom (v) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Peter Knutsson (m) yrkade bifall till motionen och bifall till tilläggsyrkandet:
”Konkurrensutsättningen bör begränsas till kooperativ, ekonomisk
244

förening eller stiftelse”. Med detta yrkande hade han splittrat den
röd-gröna enigheten. Omröstningen gav 34 röster för motionen och
31 för bifall till kommunstyrelsens förslag. Därefter röstade fullmäktige om Knutssons tilläggsyrkande som vann med 39 röster, samtliga
socialdemokrater, vänsterpartister, kristdemokrater, miljöpartister
och en moderat, Siv Olsson, (27+4+5+2+1), mot 18, samtliga moderater utom två, två sverigedemokrater, och en folkpartist, Arne Larsson,
och den politiska vilden Bertil Olsson (14+2+1+1). Sex folkpartister
och en moderat, Eva Åsare, lade ner sina röster. Fullmäktige hade
alltså bifallit motionen, men med den inskränkningen att konkurrensutsättningen borde begränsas till kooperativ, ekonomisk förening
eller stiftelse.27
I budgeten för 2004, med plan för 2005–2006, som beslutades i
november 2003 återkom de borgerliga partierna med konkurrensutsättning för vårdboenden och i äldreomsorgen. Förslagen avslogs
emellertid av kommunstyrelsen, vilket även blev fullmäktiges beslut.28
De borgerliga partierna upprepade sina yrkanden i budgeten för 2005,
2006 och 2007 med samma resultat, dvs. med avslag i fullmäktige.29
Efter den borgerliga valsegern 2006 utfärdade kommunstyrelsen
i november 2006 Målprogram för Helsingborgs stad. I detta fanns
mycket av det som de borgerliga partierna motionerat om under de
föregående åren. Bland annat betonades konkurrensaspekten inom
vård och omsorg. Konkurrensutsättning av stadens verksamheter sades
öka kvaliteten, kreativiteten och kostnadseffektiviteten. Vidare skulle
enskilda och kommunala driftsformer behandlas lika. Beträffande vård
och omsorg skulle till exempel vårdboenden, hemtjänst och LSS-verksamhet bedrivas i såväl offentlig som privat regi. Men kontroll och
insyn i fråga om kvalitet skulle prioriteras. I fullmäktige yrkade de
borgerliga partierna och spi bifall till kommunstyrelsens målprogram.
Peter Ahlbom (v) yrkade avslag medan Kaarina Andersson (sd) yrkade
bifall, men med ett tilläggsyrkande som dock avslogs. Representanter
för miljöpartiet och socialdemokraterna deltog i debatten, men utan
att avge något yttrande. Fullmäktige antog i december 2006 målprogrammet utan omröstning.30
Vård- och omsorgsnämndens reglemente ändrades bland annat så
att verksamheten kunde ”bedrivas i kommunal, enskild eller i kooperativ regi”, vilket antogs av fullmäktige i december 2006. Peter Ahlbom
(v) hade yrkat på att skrivningen inte skulle vara som kommunstyrelsen föreslagit, utan att verksamheten kunde ”bedrivas i kommunal
och kooperativ regi”, men yrkandet avslogs.31
I socialdemokraternas budgetförslag för 2008 framhöll partiet att
”privatiseringsivern” inom vård- och omsorgsnämnden tog ”alltför
mycket ekonomiska och personella resurser i anspråk” och att oron
ökade ”bland såväl vårdtagare, anhöriga som personal”.32
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Peter Ahlbom (v) interpellerade i februari 2008 kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (m), vård- och omsorgsnämndens
ordförande Richard Lundberg (m) och miljönämndens ordförande
Lars Thunberg (kd) angående privatiseringen av mathantering
m.m. på stadens vårdboenden. Frågan hade aktualiserats genom att
en krog stängts av hälsoskäl. Krogen hade levererat mat till två av
stadens vårdboenden. Det gemensamma svaret blev att krogen hade
brustit i sin mathantering, men att samma krav på livsmedelssäkerhet gällde oavsett om verksamheterna drevs i privat eller kommunal
regi.33
Vid samma tillfälle svarade kommunstyrelseledamoten Sven-Åke
Tannerstig (spi) på en interpellation från Inger Nilsson och Ingela
Andersson, båda socialdemokrater, som rörde skiftet från offentligt
driven äldreomsorg till privata entreprenörer på fem vårdboenden.
Motionärerna undrade hur våra äldre kunde få en bättre vård med
mindre personal och om spi ansåg att det generellt var för mycket
personal på våra vårdboenden. Tannerstig svarade:
Att i förväg ha en förutfattad mening om hur det kommer att se ut
är inte en bra utgångspunkt. Den enskilde vårdtagarens behov och
anhörigas upplevelse av god vård är det väsentligaste. För SPI är
det väsentliga att det finns kontrollfunktioner som direkt kan mäta
kvalitén. Vem som är aktören är underordnat.

Spi ansåg vidare att det var upp till varje aktör att bedöma behoven
och hur man bäst levde upp till dem.34
I budgeten för 2009 krävde socialdemokraterna att vinsterna i
vård och omsorg skulle återföras till verksamheten, vilket avslogs av
fullmäktige.35 I sitt budgetförslag uttalade partiet att Helsingborgarnas skattepengar inte skulle gå till ”aktieägare världen över”. Vidare
menade partiet att då vinstintresset tog överhanden, ökade risken för
att kvalitén minskade i vården, eftersom kompetenskraven som ställdes på vårdgivarna kunde sjunka.36
Regeringen lade i oktober 2008 en proposition på riksdagens bord
som rörde en lag kallad LOV (Lag om valfrihetssystem) som skulle reglera vad som skulle gälla för de kommuner som ville ”konkurrenspröva
kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård och omsorgstjänster till brukaren
eller patienten”. Helsingborgs kommun hade redan i mars 2007 antagit Konkurrenspolicy för Helsingborgs stad. Det gällde nu att revidera
denna policy för att den skulle harmonisera med den förväntade lagen.
Kommunstyrelsen framlade förslag om detta i november 2008, vilket
beslutades av fullmäktige i december samma år med röstsiffrorna 33
mot 30. Två ledamöter var frånvarande. I fullmäktige hade Tomas
Nordström (s), Peter Ahlbom (v) och Magnus Ehrencrona (mp) yrkat
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avslag på kommunstyrelsens förslag. Mot fullmäktiges beslut reserverade sig ledamöterna från de partier som yrkat avslag.37
I budgeten för 2010 och 2011 upprepade socialdemokraterna kravet
på att vinsterna som uppstod i vård och omsorg skulle återföras till
verksamheten, vilket även dessa gånger avslogs av fullmäktige.38
I augusti 2010 dog en 92-årig kvinna efter en miss av vårdföretaget
Carema Care. När hon inte hade öppnat vände personalen vid dörren
i stället för att vidta åtgärder. Det hela berodde på oklar ansvarsfördelning och Carema Care tog på sig ansvaret. I anledning av detta
interpellerade i oktober 2010 Ingela Andersson (s), som var vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden, ordföranden i samma nämnd,
Richard Lundberg (m), om vårdbolaget Carema Care. Hon undrade
bland annat om Lundberg fortfarande hade orubbligt förtroende för
vårdbolaget och menade att partiet sannolikt kommer att kräva att
avtalet med Carema Care sägs upp. Lundberg svarade att Carema Care
handlat professionellt vid den tragiska händelsen och bland annat
skärpt rutinerna. Men tyvärr, sade Lundberg, inträffar liknande händelser som denna ibland, oavsett vem som har utfört verksamheten.
Lundberg påstod också att då något hände i den kommunala verksamheten var intresset ”inte särskilt stort” från Ingela Anderssons sida,
underförstått att hennes interpellation egentligen var en kritik mot att
privata aktörer användes i vård och omsorg.39
Tomas Nordström (s), Peter Ahlbom (v) och Magnus Ehrencrona
(mp) motionerade i januari 2009 om att medelarskydd skulle föras
in i alla avtal med privata aktörer inom vården. De menade att med
delarskyddet var en möjlighet att avslöja problem i verksamheterna
och en nödvändighet för att garantera en bra omsorg om de människor
som berördes. Motionärerna sade också att flera kommuner använt
sig av sådana avtal.
Kommunstyrelsen menade att meddelarskydd kunde ha en viktig
funktion i framför allt vårdande verksamheter där medborgare befann
sig i en beroendeställning mot vårdutövaren. Huvudregeln skulle
därför vara att i avtal med entreprenörer för verksamheter som bedrevs
med stöd av lagen om stöd och service (LSS), socialtjänstlagen och
skollagen, skriva in en klausul om meddelarskydd. Kommunstyrelsen
föreslog att motionen därmed skulle anses besvarad. Mot kommun
styrelsens beslut reserverade sig ledamöterna från (s) och (mp) till
förmån för bifall till motionen.
I fullmäktige yrkade Tomas Nordström (s) med instämmande av
Peter Ahlbom (v), Roland Nilsson (s), Brita Wahlgren-Lind (mp),
Annika Román Lundskog (mp), Jan Andersson (s), Mats Rosdahl
(s) och Ingela Andersson (s) bifall till motionen, medan Maria Winberg Nordström (fp) med instämmande av Magnus Grill (fp) och
Michael Rosenberg (sd) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Vid omröstning vann kommunstyrelsens förslag med 38 röter mot 27.
Fullmäktige hade därmed beslutat om meddelandeskydd, men bara i
de fall som angivits ovan. Ledamöterna från socialdemokraterna och
miljöpartiet reseserverade sig mot beslutet.40
Ingela Andersson (s) interpellerade i november 2011 ordföranden
i vård- och omsorgsnämnden, Richard Lundberg (m) dels om det
utgått bonusar till chefer inom den privat utförda verksamheten i
Helsingborg, dels om han tänkte ta initiativ till oanmälda verksamhetsbesök och i så fall när. Lundberg svarade att en undersökning
huruvida bonusar hade utgått, tangerade ”gråzonen” för hans ansvar.
Han menade vidare att bonusar kunde vara en ”positiv drivkraft” om
dessa var utformade så att de ”främjar en ständig ökning av kvaliteten”.
”Att fokusera på ökad vinst och sänkta kostnader”, ansåg han vara
kontraproduktivt. Vidare sade Lundberg att treklövern var positiv till
alla former av uppföljningar som skapade större trygghet och ökad
kvalité.41
Vid samma sammanträde interpellerade Mounir Mansour (v)
Lundberg om Carema Cares verksamhet. Anledningen var uppgifter i massmedia att vårdbolaget på flera ställen i Sverige anklagats
för vanvård beroende på underbemanning som i sin tur hade berott
på att bolaget tagit ut bonusar och höga vinster. Mansour undrade
om vård- och omsorgsnämnden ständigt följde upp Carema Cares
verksamhet för att förhindra vanvård. Lundberg svarade att nämnden kvalitetsgranskade både den kommunala verksamheten och den
entreprenörsdrivna. Beträffande Carema Cares verksamhet hade såväl
gamla som anhöriga lovordat verksamheten, enligt Lundberg. Han
tillade att han trodde att vårdbolagets yrkesutövning generellt sett
varken var bättre eller sämre än övrig verksamhet, underförstått den
kommunala.42
I socialdemokraternas budgetförslag för 2013 formulerades synen
på privata vårdgivare som en variant på tidigare uttryckssätt: ”Den
valfrihet som ska råda ska handla om vårdtagarnas/brukarnas val, inte
om privata vårdgivares val” och ”Vi vill bejaka personalkooperativ,
intraprenad [självstyrande verksamhet inom offentlig sektor] och/eller
andra alternativa vårdformer som inte har vinstsyfte som sitt primära
mål”. Vänsterpartiets variant uttrycktes så att Helsingborg inte skulle
använda ”riskkapitalbolag som mjölkar pengar ur äldreomsorgen och
förorsakar den ena skandalen efter den andra.”43
Medan de borgerliga och socialistiska partierna har haft och har skilda
åsikter om vem som ska utföra vård och omsorg i kommunen och hur
de privata entreprenörernas vinster ska fördelas, har representanter
för miljöpartiet och det ibland förekommande Sveriges pensionärers
intresseparti, spi, växlat i uppfattningar, kanske beroende på att de
248

skilda representanterna i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
haft olika syn på dessa frågor över tiden.
Miljöpartiet stödde den borgerliga framstöten om att trefamiljesystemet skulle införas i kommunen, vilket hade betytt en viss privatisering i vården av barn. De samlade mandaten räckte vid detta
tillfälle dock inte till för att genomföra förslaget. Då det gällde att
införa ett kommunalt vårdbidrag fanns en positiv syn på detta hos
fullmäktige om politiken på riksplanet gjorde detta möjligt. Också
här stödde miljöpartiet det borgerliga förslaget mot de socialistiska
partierna liksom beträffande Uppsalamodellens införande i kommunen 1990. År 1996 motionerade miljöpartiet om rätt för föräldrar att
vara dagbarnvårdare åt egna barn, men denna gång hade socialdemokraterna tillsammans med vänsterpartiet egen majoritet i fullmäktige.
I kommande fyra mandatperioder hade miljöpartiets syn på privata
vårdinitiativ förändrats så till vida att partiet hade anslutit sig till den
socialdemokratiska sidan.
Spi satt i fullmäktige efter valen 1991, 1994, 1998 och 2006, men
blev orepresenterat efter valen 2002 och 2010. Den socialdemokratiska motionen 1999 om att bland annat avveckla de privata aktörerna
inom äldreomsorgen fick spi:s stöd. Drivande var partiets dåvarande
gruppledare i fullmäktige och kommunstyrelseledamoten Carl-Erik
Mohall. Han ville också att husläkarna i Ödåkra skulle få teckna vårdgivaravtal med kommunen, men inte distriktssköterskorna där. Då
partiet återkom efter valet 2006 var det en helt ny besättning på pensionärsskutan. Kommunstyrelseledamot och gruppledare blev SvenÅke Tannerstig. Partiet tog nu helt över borgerlighetens syn på vård i
privat regi, vilket Tannerstig knappast gömde undan, utan torgförde
i fullmäktige.
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10. Gamla Helsingborgare
och nya

I

kapitlet kommunen växer med folk och till yta (kapitel
3) nämndes att befolkningsökningen i Helsingborg från 1950-talet
och framåt främst berodde på att det var betydligt fler som invandrade eller flyttade till staden än som utvandrade eller flyttade ut. Vad
gäller icke svenska medborgare kom de flesta fram till 1970-talet från
Danmark, Finland och dåvarande Jugoslavien.
Tidigare har också konstaterats att Helsingborg sedan länge har
varit en mycket segregerad stad. Tjänstemän och företagsledare bodde
oftast i stadens norra delar och arbetarbefolkning på Söder. En osynlig
gräns har gått och går ungefär utmed Trädgårdsgatan. En avgörande
anledning till detta har varit att stadens industrier låg på Söder i äldre
tid och att arbetarbefolkningens bostäder cementerades där långt efter
att industrierna flyttats ut och nya bostadsområden kommit till i öster
varefter Helsingborgs folkmängd ökade.
Men både de som bodde norr och söder om Trädgårdsgatan var
gamla Helsingborgare i den meningen att de var födda i staden, i
Skåne eller i landet. Med nya Helsingborgare menas människor som
är uppväxta i andra kulturer och av olika anledningar invandrat till
Sverige och slagit ner sina bopålar i Helsingborg.

83. Trädgårdsgatan har
under lång tid varit en
inofficiell gräns mellan
det rikare Norr och det
mindre rika Söder.

Det är ingen hemlighet att det i vårt land finns en tveksamhet mot
invandringen allt från en viss njugghet till en ren uttalad fientlighet.
Här ska undersökas hur invandrarfrågorna behandlades i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Några av de frågor som tas upp här har också berörts i kapitel
4, ”Den politiska makten”. Inledningsvis ska emellertid några siffror
ges. Den 31 december 2010 hade 25,9 procent av befolkningen i Helsingborg utländsk bakgrund. Med utländsk bakgrund menas här dels
utrikesfödda, dels födda i Sverige, men med båda föräldrarna födda
utomlands. Motsvarande siffra för riket var 19,1 procent. Räknar man
i stället endast antalet utrikesfödda stannar siffran för Helsingborg
vid 19,5 procent. Motsvarande siffra för riket var 14,7 procent. Över
tiden har helsingborgare födda i utlandet ökat, vilket nedanstående
uppställning visar:
År
1985
1990
2000
2005
2010

Procent av totalfolkmängden i Helsingborg
9,5
13,6
15,1
16,6
19,6

Utrikesfödda i Helsingborg kommer från cirka 150 länder, men sex av
dessa svarade 2010 för över 50 procent av Helsingborgs utrikesfödda
befolkning. Dessa länder var i storleksordning: Jugoslavien (före landets sönderfall), Irak, Danmark, Bosnien och Hercegovina, Polen och
Libanon.
Segregationen i Helsingborg framgår av var de med utländsk bakgrund har sina bostäder. Områden med över 50 procent var 2010:
Högaborg (53,6 %), Planteringen (55,6 %), Närlunda (56,4 %) och
Drottninghög (68,4 %). Områden som har minst antal personer med
utländsk bakgrund var vid samma tidpunkt: Gantofta (9,5 %), Allerum (9,4 %), Rydebäck (9,1 %) och Råå (8,9 %).1
I budgeten för 1972 hade 20  000 kronor avsatts till informationsverksamhet, avsedd för invandrare2 Denna verksamhet hade dock inte
kommunen som huvudman. I januari 1975 motionerade Sten Sjöholm
och Östen Myrenberg, båda folkpartister, om att invandrarservicen
borde ha kommunen som huvudman. Invandrarnas integrering skulle
då få en ”i politiskt och livsåskådningsmässigt avseende neutral och
objektiv uppläggning”. Denna syn hade dessutom både svenska kommunförbundet och statens invandrarverk, hävdade motionärerna.
Bertil Beckman (m), Margrét Hermansson (m), Rune Svensson (c),
Jananders Andersson (c), Rune Carlsson (fp) och Arne Larsson (fp)
hade en likalydande motion från samma månad. De betonade att de
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organisationer som dittills hade ombesörjt denna service var organisationer med ”klar politisk bindning” [läs bindning till socialdemokratin] och var därför olämpliga eftersom ”valfrihetens princip” även
borde gälla för invandrarna.
Kommunstyrelsen inhämtade synpunkter från fem instanser: fritidsnämnden, skolstyrelsen, styrelsen för socialförvaltningen, kulturnämnden och kommittén för invandrarservice. Samtliga avstyrkte
motionerna och menade att det ”för närvarande” inte fanns anledning
till ”någon åtgärd beträffande huvudmannaskapet”.
Kommunstyrelsen delade remissinstansernas syn och tillade att
”verksamheten har varit såväl politiskt som livsåskådningsmässigt
neutral”. Fackliga Centralorganisationen, FCO, och Arbetarnas bildningsförbund, ABF, hade på ”ideell basis” och med ”stora personliga
uppoffringar från medlemmarnas sida i form av nedlagt arbete under
flera år bedrivit serviceverksamhet för invandrare genom kommittén för Invandrarservice”. Kommunstyrelsen menade dock att en
ökad satsning till invandrarnas gagn var nödvändig i Helsingborg.
Invandrarservicen borde därför ses över i samband med budgeten för
1976. Kommunen borde också utse en ledamot till kommittén för
Invandrarservice, som alltså fortfarande skulle ligga i FCO:s och ABF:s
händer. Kommunstyrelsen föreslog fullmäktige att därför besluta om
att avslå motionerna. Mot detta reserverade sig styrelsens sex borgerliga ledamöter.
I fullmäktige förlorade emellertid i juni 1975 kommunstyrelsens
yrkande med 34 röster mot 31. De två vpk:arna, Anna Margarethe
Bönlökke och Per Ebbersten, röstade nämligen med de borgerliga.
Därmed hade kommunen övertagit huvudmannaskapet för invandrar
servicen vilket skulle innebära mer resurser till verksamheten. Den
socialdemokratiska gruppen reserverade sig skriftligt mot beslutet.3
Den nya organisationen för invandrarservice tillkom emellertid inte
med blixtens hastighet, vilket gjorde att Ella Tengbom-Velander (m)
i december samma år undrade vart frågan tagit vägen eftersom inget
förslag förelåg från kommunstyrelsen. Hon ville veta när ett sådant
kunde tänkas komma.4
I februari 1976 var ärendet åter uppe i fullmäktige för avgörande.
Innan dess hade organisationskommittén utrett saken. Kommun
styrelsens majoritet biträdde i huvudsak organisationskommitténs förslag, medan den borgerliga minoriteten ville ha en delvis annan skrivning. Majoriteten ville att kommunen skulle överta den verksamhet
som kommittén för invandrarservice bedrivit, dvs. den kommitté som
enligt de borgerliga partierna hade en klar politisk bindning. Minoriteten ville inte att detta skulle stå i kommunstyrelsens förslag. Vidare
ville minoriteten att den nya verksamheten skulle kallas Invandrar
byrån och att lokaliseringen lämnades öppen, medan majoriteten ville
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att den skulle ligga på Söder. Dessutom, då det gällde vilka organisationer kommunstyrelsen skulle samråda med i invandrarfrågor, ville
minoriteten att även studieförbunden skulle ingå med två ledamöter.
I fullmäktige vann kommunstyrelsens yrkande med 33 röster mot
32. Den nya organisationen skulle träda i kraft den 1 april 1976.5
Invandrarfrågorna som tidigare hade legat utanför kommunens organisation hade därmed inlemmats i densamma.
Den av ABF ledda verksamheten för invandrare, kommittén för
invandrarservice, fick betalt för verksamheten fram till det att verksamheten övergick till kommunen.6
Att socialdemokraterna mer eller mindre hade hand om invandrar
servicen sedan ett antal år, hade kanske inte stört de borgerliga partierna särskilt mycket. Men då invandringen så småningom ökade
blev de nyanlända en kraft att räkna med, speciellt mot bakgrund av
att de var på väg att få svenskt medborgarskap och därmed rösträtt.
Det är från denna synpunkt man ska se de borgerliga partiernas krav
på en ”opolitisk” kommunal invandrarorganisation. Vid den första
omröstningen i kommunfullmäktige kan vpk:s röstande ses som en
markering mot socialdemokraterna. Då frågan kom upp nästa gång i
fullmäktige hade sannolikt en diskussion förts mellan de båda socia
listiska partierna. Den här gången röstade nämligen vpk med socialdemokraterna.
Uno Aldegren (s) motionerade i januari 1979 om ändring av
invandrarrådets funktion och om ökat stöd till invandrarföreningarna.
Det fanns vid tillfället tolv invandrarföreningar i Helsingborg. Dessa
ingick i invandrarföreningarnas samarbetskommitté som bildats
i november 1975. Invandrarföreningarna behövde bland annat ha
ökat kommunalt understöd, lokaler, helst i kommunala fastigheter
till låg hyra och förbättrad analfabetundervisning. Aldegren sade
sig utan framgång ha försökt att ta upp dessa frågor i det kommunala invandrarrådet och menade att om kommunstyrelsen inte gav
invandrarrådet ”nödvändiga instruktioner och fullmakter kommer
invandrarföreningarna i fortsättningen att avstå från sin representation
i [det] kommunala invandrarråd[et]”.
Kommunstyrelsen remitterade ärendet till fastighetsnämnden, fritidsnämnden och skolstyrelsen samt till det kommunala invandrar
rådet. Slutet blev emellertid att kommunstyrelsen beklagade att invandrarföreningarnas företrädare ansåg att det kommunala invandrarrådet
inte fungerade tillfredsställande men att förhoppningen inför framtiden var att problemet skulle lösas på ett acceptabelt sätt. Styrelsen
föreslog därför att fullmäktige skulle besluta att motionen skulle anses
besvarad genom detta, vilket också blev fullmäktiges beslut i september 1979.7
Leif Andersson (vpk) frågade i februari 1980 kommunstyrelsens ord254

förande, Ella Tengbom-Velander (m), om möjligheten att anslå medel
för att ge information till invandrarna om den kommande folkomröstningen om kärnkraften. Tengbom-Velander sade att kommunen
inte avsåg att ställa några pengar till förfogande eftersom staten beviljat
medel till de tre omröstningslinjernas huvudorganisationer. Däremot
stod kommunens invandrarbyrå till förfogande för tolkservice.8
Vally Little-Smith (fp) motionerade i september 1982 om att starta
enspråkiga invandrargrupper inom barnomsorgen, vilket var en önskan
från ett par invandrarföreningar i Helsingborg. Motionären kunde
tänka sig att enspråkiga invandrargrupper skapades för till exempel
grekiska eller jugoslaviska barn. Little-Smith framhöll emellertid att
det fanns starka skäl både för och emot enspråkiga grupper, men att
folkpartiet menade att det var viktigt att man gav så stor valfrihet
som möjlighet. Kommunstyrelsen ställde sig bakom socialnämnden
som ansåg att argumentet att integrationen av invandrarbarnen bland
svenska kamrater vägde tyngre än argumentet om enspråkiga invandrargruper. Kommunstyrelsen föreslog därför fullmäktige besluta att
motionen inte skulle föranleda någon åtgärd, vilket fullmäktige också
beslutade i juni 1983 med 55 röster mot sex. Tre ledamöter avstod från
att rösta medan en var frånvarande. Mot röstade tre folkpartister, en
socialdemokrat och samtliga vpk:are. (3+1+2).9
Huvudmannaskapet för invandrarbyrån överfördes från och med
den 1 januari 1984 från kommunstyrelsen till socialnämnden enligt
kommunfullmäktiges beslut i november 1983. Mot detta reserverade
sig samtliga fyra folkpartister.10
Socialnämnden ville i april 1984 i en skrivelse till kommunfullmäktige ha ett bemyndigande att ändra funktionen för det kommunala
invandrarrådet, KIR. Det skulle som referensorgan till socialnämnden ha samma ställning som kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet. Det skulle vidare vara ett samrådsorgan i
invandrarfrågor mellan invandrarnas organisationer och kommunen.
I det skulle finnas två representanter från vardera kommunstyrelsen
och socialnämnden, en representant från vardera fritidsnämnden och
kulturnämnden samt fem representanter från invandrarnas organisationer utsedda av invandrarföreningarnas samarbetskommitté. KIR
skulle dessutom inte vara något beslutsorgan.
Kommunstyrelsen hade inga invändningar mot socialnämndens
förslag och rekommenderade fullmäktige att fatta beslut enligt förslaget. Percy Nessling (fp) och Rune Svensson (c) reserverade sig mot
styrelsens förslag och ville att alla invandrarföreningar skulle vara
representerade i rådet. Fullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens
förslag. Folkpartisterna Arne Larsson, Percy Nessling och Kjell-Arne
Welin reserverade sig mot beslutet till förmån för Nesslings yrkande
i kommunstyrelsen.11
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Erik Persson (s) motionerade i januari 1985 om ökat stöd till
invandrarorganisationerna. Han sade att över 10  000 av Helsingborgs
befolkning var invandrare och att drygt hälften av dessa inte hade
svenskt medborgarskap. Persson ville därför ge invandrarföreningarna
ökat stöd så att de kunde ”fortsätta sin värdefulla verksamhet”. Han
menade att särskilt deras behov av lokaler skulle beaktas. Fritidsnämnden, där Persson var ordförande, tillstyrkte motionen i april 1985 och
rekommenderade ett ökat stöd på 75  000 kronor. De fem borgerliga
ledamöterna i nämnden reserverade sig mot beslutet.
Även det kommunala invandrarrådet tillstyrkte i maj motionen.
Kommunstyrelsen föreslog att invandrarorganisationerna skulle få
ökat stöd med 75  000 kronor och att Perssons motion med detta skulle
anses besvarad. Mot styrelsens beslut om ökning av stödet reserverade
sig de sex borgerliga ledamöterna. Fullmäktige beslutade i november
1985 enligt kommunstyrelsens förslag.12
Birger Håkansson och Anne Ljungqvist, båda socialdemokrater,
motionerade i juni 1988 om invandrarfrågornas handläggning. Motionärerna ville utreda under vilket huvudmannaskap och i vilka former
dessa frågor skulle handläggas. Vid kontakt med invandrarorganisationerna hade det visat sig, enligt motionärerna, att de inte var nöjda med
rådande förhållanden. Socialnämnden föreslog en del förstärkningar
till organisationernas fromma. Kommunstyrelsen menade att frågan
behövde ytterligare utredas i samband med fullmäktiges beslut om
kommundelsnämndernas, KDN, inrättande. Styrelsen menade därför
att det för närvarande inte var lämpligt att förändra organisationen.
Fullmäktige beslutade därför att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.13
I januari 1990 återkom ärendet. Kommunstyrelsen konstaterade
att merparten av de förändringar som socialnämnden föreslagit redan
hade genomförts. Kommunstyrelsen föreslog dock att skolstyrelsen
skulle få en representant i det kommunala invandrarrådet, vilket fullmäktige beslutade.14
Mohamed Benrabah, Kent Härstedt, Zivko Kraguevski, Eva Ebbersten och Sibylla Nilsson, alla socialdemokrater, motionerade i april
1990 om att en arbetsgrupp skulle bildas för att utarbeta ett förslag
till ett invandrarpolitiskt program. Motionärerna menade att Helsingborg behövde ett sådant för att vägleda kommunen i dess arbete med
invandrarfrågor. Efter att ha hört socialnämnden föreslog kommunstyrelsen att fullmäktige skulle besluta att tillsätta en sådan arbetsgrupp
för att framlägga ett förslag till det invandrarpolitiska programmet,
vilket fullmäktige beslutade i september 1990.15
Gösta Norrsell (fsp) frågade i december 1991 om Helsingborgarna
kunde förvänta sig att avtalet med statens invandrarverk sades upp.
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Enligt avtalet förband sig Helsingborg att ta emot 340 flyktingar per
år till en kostnad för staten på 127  000 kronor per person vilket skulle
täcka försörjningen tills flyktingen blev självförsörjande. Enligt Norrsell skulle arrangemanget, med den arbetslöshet som rådde, om cirka
två år bli en stor belastning för kommunen att försörja arbetslösa
flyktingar. Om avtalet med staten inte sades upp, ville han ha en
kommunal folkomröstning i frågan.16
Kommunfullmäktige beslutade i kompletteringsbudgeten 1992 att
lägst 100  000 kronor av gymnasienämndens överskott för 1991 skulle
få användes till upplysning och åtgärder mot rasism och främlingsfientlighet. Berit M-E di Girolamo (fsp) yrkade avslag och reserverade
sig mot fullmäktigebeslutet.17
I maj 1992 presenterades förslaget till invandrarpolitiskt handlingsprogram. Det hade tagits fram av en arbetsgrupp som bestått av tre
ledamöter. Synpunkter hade inhämtats från flera remissinstanser. I
programmet slogs fast att en grundläggande princip för Helsingborg
var ”att flyktingar och invandrare [var] en tillgång för samhället” och
”för den kommunala demokratin måste invandrarna få större inflytande över de kommunala besluten […] genom representation i olika
beslutande organ”. Kommunen skulle ”medverka till att sprida kunskaper om invandringens orsaker och villkor” för att ”motverka felaktiga föreställningar om och attityder till invandrare och flyktingar”.
Därefter föreslogs en rad åtgärder för att genomföra detta inom områdena: social omsorg, invandrarkvinnor och ungdomar, äldre, barnomsorg, hemspråksstöd, hemspråksundervisning, svenska för invandrare,
arbetsmarknaden, bostäder, religion och kultur.
Kommunstyrelsen tillstyrkte bifall till förslaget och föreslog fullmäktige att besluta anta detsamma. I fullmäktige yrkade framstegspartiets två ledamöter Gösta Norrsell och Berit M-E di Girolamo
att förslaget inte skulle bifallas. Vid omröstningen vann kommun
styrelsens förslag med 60 röster mot två. Tre ledamöter Birgitta Södertun (kd)s), Carl-Erik Mohall och John Utvall, båda spi:are, avstod
från att rösta. Nej-rösterna kom från framstegspartiets två ledamöter
vilka också reserverade sig skriftligt. De menade att programmet var
”onödigt, feltänkt samt kostnadskrävande” och var ”ett uttryck för
omhändertagandementalitet” genom att det underkände ”invandrarnas egen förmåga och egna resurser”. Särbehandlingen av invandrarna
kunde bara ”leda till ökade motsättningar mellan invandrarna och den
svenska befolkningen”.18
Det invandrarpolitiska programmet reviderades av kommunfullmäktige i augusti 1996. Kommunala invandrarrådet hade föreslagit
att programmet skulle ändras på ett par punkter av kommunstyrelsen
och fullmäktige, vilket också skedde. Uttrycket ”Invandrare måste
snarast bli självförsörjande, för sin egen och samhällets skull” ströks.
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Uttrycket ”infödda helsingborgare” ändrades till ”övriga Helsingborgare”.19
I samband med att en demonstration mot rasism skulle äga rum
vid Terrasstrapporna i december 1992 beslutade fullmäktige att göra
ett uttalande mot rasism eftersom ”gravskändningar på judiska
kyrkogårdar, mordbränder, attentat mot flyktingförläggningar och
flyktingbostäder” i Sverige ”har väckt vår avsky och vårt bestämda
avståndstagande”.20
Gösta Norrsell (fsp) motionerade i december 1992 om en folkomröstning beträffande flyktingmottagningen. Anledningen var ”det
kaotiska läge som [rådde] med hög arbetslöshet” och ”ökat socialbidragstagande”. Invandrarverket förslösade skattebetalarnas pengar,
menade motionären. Vidare såg Helsingborgarna allt detta ”men förvägras möjligheten att säga ifrån”.
Kommunstyrelsens ordförande Jerker Swanstein (m) svarade att
kommunstyrelsen var positiv till folkomröstningar, men ansåg att alla
frågor inte var lämpliga att folkomrösta om. Flyktingpolitiken var ”en
statlig angelägenhet och Sverige har tecknat avtal om visst flyktingmottagande” sade Swanstein. Skulle en kommunal folkomröstning
resultera i att kommunen skulle vägra ta emot flyktingar fick detta
konsekvenser för andra kommuner. Flyktingarna måste ju placeras
någonstans och kunde invandrarverket inte nå frivilliga överenskommelser med kommunerna kunde detta utmynna i en tvingande lagstiftning. Av den anledningen föreslog Swanstein att motionen skulle
avslås, vilket blev fullmäktiges beslut i mars 1994. Förutom Norrsell
hade Berit di Girolamo yrkat bifall till motionen. De reserverade sig
också mot fullmäktigebeslutet.21
Gunilla Stjernfeldt (s) motionerade i juni 1993 om att fullmäktiges presidium skulle få i uppdrag att inför nationaldagen den 6 juni
”hälsa våra nya svenskar välkomna och göra dagen minnesrik för dem”.
Kommunstyrelsen föreslog i april 1994 fullmäktige att styrelsen skulle
få i uppdrag att föreslå hur staden skulle ”välkomna nyblivna svenska
medborgare”, vilket fullmäktige beslutade om i samma månad. De
två ledamöterna från framstegspartiet, Norrsell och di Giralamo, hade
yrkat avslag och reserverade sig mot fullmäktigebeslutet.22
Kommunstyrelsen återkom i ärendet i maj 1996 och föreslog fullmäktige dels att ett välkomnande skulle ske i samband med nationaldagsfirandet, dels att en välkomstgåva skulle överlämnas till ett
värde av cirka 70 kronor. Mot kommunstyrelsens beslut reserverade
sig Alice Molt (c) vad gällde gåvan. I fullmäktige yrkade hon avslag
på gåvan. Kommunfullmäktige biföll dock kommunstyrelsens förslag.
Alice Molt reserverade sig mot beslutet.23
Birgitta Möller (mp) motionerade i mars 1998 om att en kommunal
diskrimineringsombudsman borde tillsättas. Kommunstyrelsen rekom258

menderade avslag på motionen eftersom det redan fanns kampanjer mot
våld och rasism, vilket även blev fullmäktiges beslut i augusti samma
år.24 Birgitta Möller motionerade vid samma tillfälle om invandrar
barns placering i svenska fosterfamiljer. Kommunstyrelsen menade att
det pågick arbete med dessa frågor i kommunen och att motionen därigenom skulle anses besvarad, vilket fullmäktige beslutade.25
Maria Winberg och Christer Rasmusson, båda folkpartister, motionerade i juli 1998 om att stadens grund- och gymnasieskolor skulle
upprätta handlingsplaner mot rasism. Motionen remitterades till de
sex servicenämnderna. Fem av dessa menade att sådant arbete redan
bedrevs i skolorna och att motionen med detta skulle anses besvarad. Ödåkra servicenämnd menade att varje åtgärd mot rasism måste
stödjas och föreslog därför att motionen skulle tillstyrkas. Kommunstyrelsen föreslog fullmäktige att det skulle uppdras åt skol- och fritidsnämnden att följa skolornas insatser mot rasism och att motionen
därigenom skulle anses besvarad. I fullmäktige yrkade Maria Winberg
på bifall till motionen, medan Ann Lång (kd) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Resultatet blev att fullmäktige i februari 1999
beslutade enligt styrelsens förslag.26
Ingrid Travnicek (v) interpellerade i augusti 1999 utvecklingsnämndens ordförande Håkan Klasson (m) om bidrag till kostnader för ansökan om svenskt medborgarskap. En rundringning till andra kommuner visade att samtliga avslagit ansökningar om försörjningsbidrag
till kostnader för svenskt medborgarskap. Därför kunde Klasson inte
tänka sig att Helsingborgs kommun skulle betala ut ett försörjningsbidrag för detta ändamål.27
Mohamad Benrabah (fp) motionerade i januari 1999 att kommunstyrelsen skulle ompröva invandrarrådets status och att en bättre form
av samverkan borde undersökas för att stadens invandrare skulle få
ett bättre inflytande i den demokratiska processen. Kommunstyrelsen
menade att den delade motionärens uppfattning om att det var viktigt
att invandrarna hade inflytande i den demokratiska processen, men
att detta i första hand skulle kanaliseras genom de politiska partierna. Med detta ansåg styrelsen att motionen skulle anses besvarad.
Anne-Maria Myszka-Gustafsson (v) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för bifall till motionen.
I fullmäktige yrkade emellertid motionären med instämmande av
Inger Travnicek bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket fullmäktige
beslutade.28
Jonas Nygren (s) interpellerade i december 1999 kommunstyrelsen, skol- och fritidsnämnden samt AB Helsingborgshem angående
bostadssegregationen i Helsingborg. Kommunstyrelsens ordförande
Björn O Anderberg (m) konstaterade att staden sedan gammalt var
segregerad, vilket kommunledningen genom kommunala beslut för259

sökt motverka. Ett segregationsprogram beräknades föreligga under
våren 2000. Programmet skulle vara ett underlag på alla nivåer inom
kommunens förvaltning. Även skol- och fritidsnämnden och Helsingborgshem rapporterade om satsningar för att minska segregationen.29
Grethe Lundblad (s) interpellerade på nyåret 2000 i en snarlik fråga,
varvid kommunstyrelsens ordförande hänvisade till det svar som gavs
Nygren. Dessutom skulle staden satsa på grönytor och inom årtiondet
(dvs. 2000-talets första decennium) skulle det stora Söderprojektet
också presenteras.30
Mohamed Benrabah och Percy Nessling, båda folkpartister, interpellerade i februari 2000 kommunstyrelsens ordförande Björn O
Anderberg (m) om det kommunala invandrarrådets, KIR, ställning
som interkommunal remissinstans. Tre motioner på invandringens
område hade inte remissbehandlats av KIR enligt stadgarna, vilket var
ett misstag som Anderberg erkände. Han lovade bättring så att misstagen inte upprepades. Däremot var han inte villig att ompröva KIR:s
status. Det fanns nämligen inget hinder för KIR att driva vilka frågor
de ville beträffande invandrarnas situation, liksom det inte fanns några
begränsningar i rätten att driva opinionsarbete.31
Mohamed Benrabah och Gösta Skogh, båda folkpartister, frågade
i maj 2001 kommunstyrelseledamoten Håkan Klasson (m) om hans
syn på ett skapa att vårdboende för äldre invandrare. Enligt uppgifter
i HD den 12 maj 2001 fanns det planer på ett sådant som kom från
utvecklingsnämnden, där Klasson var ordförande. Han hade också
lovat att skaffa fram pengar till vårdboendet. Frågeställarna undrade
nu var i kommunen frågan hade förankrats, var pengarna skulle
komma ifrån, vad det var som gjorde att Klasson agerade och om
han hade informerat den parlamentariska grupp som planerade det
framtida vårdboendet i staden?
Klasson svarade att han inte förankrat frågan någonstans, men att
den hade diskuterats vid de regelbundna träffarna mellan utvecklingsnämndens presidium och företrädare för de olika invandrarföreningarna som fanns i staden. Pengarna fanns inom budgetramen. Han
agerade som utvecklingsnämndens ordförande. Eftersom idén om ett
kooperativt boende fortfarande var i sin linda hade Klasson inte informerat den parlamentariska gruppen om planerna.32
I april 2002 presenterades ett årgärdprogram för att motverka
segregation, socialbidragsberoende och långtidsarbetslöshet i Helsingborgs stad. Bakgrunden var att flera studier hade visat att de sociala och ekonomiska skillnaderna ökat under 1990-talet. Orsaken till
detta var den omfattande arbetslöshet som rådde under årtiondets
inledning. Helsingborg hade ”i betydande grad drabbats av denna
utveckling”.
Kommunstyrelsen tillstyrkte åtgärdsprogrammet som hade baserats
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på förslag från stadens förvaltningar och föreslog att fullmäktige skulle
besluta enligt tio att-satser (se ruta s. 264). Kommunstyrelsen anvisade
samtidigt fem miljoner kronor i tilläggsanslag, förutsatt att fullmäktige
antog programmet.
I fullmäktige yrkade Håkan Klasson (m) med instämmande av
Birgitta Södertun (kd) och Carl-Erik Mohall (spi) bifall till kommunstyrelsens förslag. Birgitta Möller (mp) yrkade i första hand på
återremiss, i andra hand på avslag. Kommunfullmäktige beslutade att
ärendet skulle avgöras omedelbart, vilket resulterade i att fullmäktige
godtog styrelsens förslag.
Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet. Partiet menade att programmet i och för sig innehöll ”otroligt många bra idéer, men saknade
de mest elementära” nämligen:
”att socialbidragstagande barnfamiljer fick behålla sitt barnbidrag,
att skolor höll datasalarna öppna kvällar och veckoslut för att elever
som inte hade dator hemma skulle få möjlighet att nå samma kunskapsnivå som de andra,
att lokaler för skolor och förskolor bullersanerades,
att elever som fått i.g. i ett ämne med automatik omedelbart fick
stödundervisning tills adekvat kunskapsnivå hade uppnåtts,
att kommunen inrättade en bostadsförmedling – Helsingborgshem
hade 8000 sökande och
att Helsingborgshem byggde många små lägenheter med låga hyror.”
”För att få bukt med diskriminering vid anställning, måste kommunen
ha ett system med skilda mappar för meritförteckning och personuppgifter”, avslutade miljöpartiet reservationen.33
Åtgärdsprogrammet redovisades i september 2002. Kommun
styrelsen konstaterade att ett betydande arbete påbörjats eller kommer
att påbörjas. Den redovisning som förelåg fick ses som en första del i
ärendet. Kommunstyrelsen föreslog därför att en mer komplett och
samlad redovisning gjordes i anslutning till årsredovisningen för 2002
och i anslutning till höstens budgetarbete inför 2003, vilket också blev
fullmäktiges beslut.34
Roland Nilsson och Akram Saouan, båda socialdemokrater, motionerade i september 2001 om att kulturnämnden skulle få i uppdrag
att inrätta en förvaltningsövergripande grupp med uppgift att fördela
pengar till organisationer och andra som skulle genomföra demokratioch integrationsprojekt i Helsingborg. Kommunstyrelsen ställde sig
positiv till en ökad samordning av integrationsarbetet mellan stadens
förvaltningar, men var tveksam till en specifik förvaltningsöverskridande beslutsgrupp, vilket skulle fordra ”en betydande administration”. Kommunstyrelsen föreslog i augusti året därpå att motionen i
och med detta skulle anses besvarad.
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Roland Nilsson med instämmande av Peter Ahlbom (v) yrkade
återremiss till kommunstyrelsen med uppdrag att återkomma med
förslag om ekonomiska resurser som skulle fördelas till föreningslivet
i enlighet med motionens intentioner beträffande demokrati- och
integrationsfrågorna. Håkan Klasson (m) yrkade bifall till styrelsens
förslag. Fullmäktige beslutade enligt Nilssons förslag att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen (s.k. minoritetsåterremiss). Mot beslutet
reserverade sig moderaterna och kristdemokraterna till förmån för
bifall till kommunstyrelsens förslag.35
Det återremitterade ärendet återkom i maj 2003. Kommunstyrelsen
meddelade att Helsingborg sedan återremitteringen fått fem geografiskt förankrade medborgarutskott, där motionens förslag inrymdes.
Styrelsen föreslog därför att motionen skulle anses besvarad genom
detta. I fullmäktige yrkade Roland Nilsson bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket också blev fullmäktiges beslut.36
Birgitta Möller (mp) motionerade i april 2002 om att motverka
segregering vid anställning. Hon föreslog att uppgifter om kön,
etniskt ursprung eller ålder inte skulle vara tillgängligt för den som
gjorde urvalsprocessen. Kommunstyrelsen delade motionärens åsikt
att människor inte skulle diskrimineras vid tjänstetillsättningar, men
ansåg motionärens förslag vara orimligt eftersom dessa uppgifter i vissa
fall var avgörande vid tjänstetillsättningar. Styrelsen avstyrkte därför
motionen, vilket även i april 2003 blev fullmäktiges beslut.37
Sara Enetoft (mp) motionerade i april 2007 om samma sak. Kommunstyrelsen avstyrkte som tidigare motionen med ungefär samma
motivering. Vid omröstning i fullmäktige vann kommunstyrelsens
förslag med 39 röster mot 26. Samtliga socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartitser reserverade sig mot beslutet (22+3+1).38
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp motionerade i januari 2003
om att en handlingsplan skulle utarbetas med syfte att förebygga kommunistiskt, anarkistiskt och nationalsocialistiskt och annat politiskt
våld samt att skolorna, inom ramen för den ordinarie undervisningen,
skulle informera om de politiska våldsideologierna. Kommunstyrelsen menade att Helsingborgs stad på olika sätt verkade för allas lika
värde, medmänsklighet, att alla politiska åsikter skulle få framföras och
medborgerligt inflytande. I skolorna fanns dessutom planer för hur
mobbning skulle mötas. Kommunstyrelsen avstyrkte därför motionen. I fullmäktige biföll samtliga partier utom sverigedemokraterna
styrelsens förslag, vilket också blev fullmäktiges beslut. Mot beslutet
reserverade sig sverigedemokraterna.39
Pontus Bergqvist (sd) interpellerade i februari 2004 kommun
styrelsens ordförande Tomas Nordström (s) om den stora efterfrågan
på invandrarförläggningar i Helsingborg. Nordström svarade att
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 elsingborg varken drev eller har för avsikt att driva invandrarförH
läggningar eftersom frågan inte var en kommunal angelägenhet, utan
en statlig under invandrarverket.40
Björn Söder (sd) frågade i januari 2007 ordföranden i skol- och fritidsnämnden, Christer Rasmusson (fp), om han kommer att ställa krav
på att det vid kommunens skolor ”skall talas svenska med undantag
för lektioner i andra språk och hemspråksundervisning”. Rasmusson
svarade att ”något generellt förbud mot att tala andra språk än svenska
i skolorna kommer den borgerliga majoriteten i form av femklövern
i skol- och fritidsnämnden inte att föreslå”.41
För att bekämpa bidragsfusket motionerade Björn Söder och Kaarina Andersson, båda sverigedemokrater, i september 2009 om att
utvecklingsnämnden skulle få i uppdrag att utreda om lögndetektorer
kunde vara ett lämpligt instrument att använda för detta ändamål.
Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (m) ställde sig bakom
utvecklingsnämndens förslag som menade att det inte var förenligt
med socialtjänstlagens intentioner att använda lögndetektorer vid möte
med människor som sökte stöd. Utvecklingsnämnden menade också
att den redan bedrev systematiskt arbete för att motverka bidragsfusk.
Ordföranden föreslog därför att motionen skulle avslås, vilket Kaarina
Andersson reserverade sig mot till förmån för bifall till motionen.
I fullmäktige vann kommunstyrelsens förslag med 59 röster mot sex.
Mot detta reserverade sig de sex sverigedemokraterna.42
Sverigedemokraterna Michael Rosenberg och Dick Johansson interpellerade i april 2011 socialnämndens ordförande Anders Lundström
(kd) angående ensamkommande flyktingbarn varvid de ställde frågan
om kristdemokraterna var för människohandel. Lundströms svar blev
kort: Nej!43
Ingela Andersson och Maria Ward, båda socialdemokrater, motionerade i september 2011 om kartläggning av barnfattigdomen i Helsingborg. Syftet var att kartlägga hur många fattiga barn det fanns,
hur de mådde och i vilken grad de deltog i kultur-, idrotts- och andra
fritidsaktiviteter. Motionen remitterades till fem nämnder: barn- och
utbildningsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, socialnämnden,
utvecklingsnämnden samt kulturnämnden.
Kommunstyrelsen sade att staden sedan flera år bedrev ett arbete med
syfte att förbättra barns och ungas villkor och minska utanförskapet.
Barnfattigdomen var en följd av de vuxnas försörjningsvillkor. Styrelsen
menade att det fanns skäl att göra en kartläggning av barnfattigdomen,
men att begreppet först måste definieras. Rädda Barnen kunde användas för en sådan kartläggning i Helsingborg eftersom organisationen
hade erfarenheter av sådana. Styrelsen föreslog därför att socialnämnden
skulle få i uppdrag att kartlägga barnfattigdomen i staden.
I fullmäktige yrkade i april 2012 representanter för socialdemo
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kraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet och sverigedemokraterna på bifall
till motionen, medan representanter för moderaterna, folkpartiet och
kristdemokraterna yrkade bifall till styrelsens förslag. Omröstningen
utföll så att fullmäktige beslutade bifalla motionen med 35 röster mot
30. För majoriteten röstade samtliga socialdemokrater, vänsterpartister, miljöpartister och sverigedemokrater (20+1+6+8), för minoriteten
samtliga moderater, folkpartister och kristdemokrater (23+5+2).44

Åtgärdsprogram 2002 för att motverka segregation,
socialbidragsberoende och långtidsarbetslöshet
i Helsingborg
Att uppdra åt nämnder och styrelser att i sitt fortsatta arbete prioritera verksamhet med syfte att skapa ett brett samhällsengagemang
med lokal förankring.
att uppdra åt nämnder och styrelser att i verksamhetsplanering och
interbudgetarbete inrikta verksamheten så att segregationen motverkas och goda livsbetingelser främjas inom respektive nämnds/
styrelses ansvarsområde, samt senast 2002-08-01 redovisa sådana
överväganden,
att uppdra åt tekniska nämnden att inom ramen för sin budget
genomföra de förslag till prioriterat parkunderhåll som redovisas i
till ärendet hörande bilaga,
att uppdra åt tekniska nämnden att i samråd med skol- och fritidsnämnden positivt pröva förutsättningarna för återinförande av de
s.k. parklekarna,
att uppdra åt nämnder och styrelser att i verksamhetsplanering och
internbudgetarbete särskilt beakta de i ärendet redovisade exemp
len på samordnad mobilisering riktad mot familjen med ett brett
engagemang från såväl kommunala verksamheter som andra samhällsaktörer,
att uppdra åt berörda utförarstyrelser att i samband med redovisning
av förslag enligt att-sats 2 kortfattat beskriva det gränsöverskridande
utvecklingsarbetet,
att uppdra åt skol- och fritidsnämnden att tillsammans med barnoch ungdomsstyrelserna framlägga förslag till utformning av en s.k.
”profil- och experimentskola” senast 2002-08-01,
att uppdra åt skol- och fritidsnämnden att senast 2002-08-01 redovisa förslag till tillfredsställande finansiering av Ungdomscentrums
verksamhet,
att förtydliga uppdraget till utvecklingsnämnden på så sätt att målsättningen skall vara att undanröja all ungdomsarbetslöshet överstigande sex månader, samt
att uppdra åt utvecklingsnämnden att mot bakgrund av rapporten
”Ofärd i välfärd” genomföra en bench-markinganalys med de i rapporten nämnda jämförbara kommunerna och redovisa resultatet av
denna för kommunfullmäktige senast 2002-08-01.45
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Källa Statistiska Centralbyrån, SCB.
Kf:s protokoll 28/10 1971 §323.
Kf:s protokoll 24/6 1975 §160. Kf:s handlingar 1975 nr. 23. s. 4–17.
Kf:s protokoll 18/12 1976 §355.
Kf:s protokoll 24/2 1976 §50. Kf:s handlingar 1976 nr. 7 s. 34–35.
Kf:s protokoll 26/4 1977 §125. Kf:s handlingar 1977 nr. 20 s. 28–29.
Kf:s protokoll 25/9 1979 §141. Kf:s handlingar 1979 nr. 133 s. 290–296.
Kf:s protokoll 26/2 1980 §48. jämte bilaga 1 §48.
Kf:s protokoll 28/6 1983 §133. Kf:s handlingar 1983 nr. 116 s. 195–197.
Kf:s protokoll 22/11 1983 §242.
Kf:s protokoll 26/4 1984 §95. Kf:s handlingar 1984 nr. 86 s. 169–171.
Kf:s protokoll 26/11 1985 §216. Kf:s handlingar 1985, serie C, bilaga 5, 16, 17
och 21.
Kf:s protokoll 19/12 1989 §235. Kf:s handlingar 1989 nr. 204 s. 474–479.
Kf:s protokoll 30/1 1990 §14. Kf:s handlingar 1990 nr. 14 s. 30–31.
Kf:s protokoll 25/9 1990 §153. Kf:s handlingar 1990 n4. 142 s. 394–395.
Kf:s protokoll 18–19/6 1991 §266 jämte bilaga 1 §266.
Kf:s protokoll 28/4 1992 §100. Kf:s tryck 1992 nr. 89 s. 203.
Kf:s protokoll 26/5 1992 §119 jämte bilagorna 1 och 2 §119. Kf:s tryck 1992
nr. 112 s. 243–246.
Kf:s 27/8 1996 §114. Ks:s protokoll 1996 §148. Kf:s tryck 1996 nr. 116 s.
303–306.
Kf:s protokoll 16–17/12 §270.
Kf:a protokoll 1/3 1994 §48. Kf:s tryck 1994 nr. 45 s. 111–112.
Kf:s protokoll 26/4 1994 §90. Kf:s tryck 1994 nr. 82 s. 206–207.
Kf:s protokoll 28/5 1996 §78. Kf:s tryck 1996 nr. 82 s. 219.
Kf:s protokoll 25/8 1998 §134. Ks:s protokoll 1998 §178.
Kf:s protokoll 25/8 1998 §135. Ks:s protokoll 1998 §179.
Kf:s protokoll 23/2 1999 §22. Ks:s protokoll 1999 §28.
Kf:s protokoll 24/8 1999 §113 jämte bilaga 1 §113.
Kf:s protokoll 29/9 1999 §145. Ks:s protokoll 1999 §211.
Kf:s protokoll 26/1 2000 §3 jämte bilaga 1 §3.
Kf:s protokoll 26/1 2000 §4 jämte bilaga 1 §4.
Kf:s protokoll 1/3 2000 §28 jämte bilaga 1 §28.
Kf:s protokoll 22/5 2001 §91 jämte bilagorna 1 och 2 §91.
Kf:s protokoll 3/4 2002 §39 jämte bilaga 1 §39. Ks:s protokoll 2002 §51.
Kf:s protokoll 25/9 2002 §122. Ks:s protokoll 2002 §161.
Kf:s protokoll 28/8 2002 §109. Ks:s protokoll 2002 §146.
Kf:s protokoll 21/5 2003 §72. Ks:s protokoll 2002 §103.
Kf:s protokoll 23/4 2003 §48. Ks:s protokoll 2003 §72.
Kf:s protokoll 26/3 2008 §56 jämte bilaga 1 §56. Ks:s protokoll 2008 §52.
Kf:s protokoll 24/)9 2003 §126 jämte bilaga 1 §126. Ks:s protokoll 2003 §164.
Kf:s protokoll 25/2 2004 §19 jämte bilga 1 §19.
Kf:s protokoll 28/2 2007 §20 jämte bilaga 1 §20.
Kf:s protokoll 9/9 2009 §133 jämte bilaga 1 §133. Ks:s protokoll 2009 §142.
Kf:s protokoll 21/4 2011 §43 jämte bilaga 1 §43.
Kf:s protokoll 25/4 2012 §62 jämte bilaga 1 §62. Ks:s protokoll 2012 §77.
Kf:s protokoll 3/4 2002 §39 jämte bilaga 1 §39. Ks:s protokoll 2002 §51.
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Sammanfattning
och några slutsatser

U

nder de senaste 50 åren har befolkningen i Helsingborgs
kommun ökat med drygt 66 procent eller i absoluta tal med över
50  000 invånare. En tredjedel av ökningen har kommit från de inkorporerade landskommunerna Kattarp, Mörarp, Vallåkra och Ödåkra.
Två tredjedelar har invandringen bidragit med. Befolkningstillväxten har ställt stora krav på kommunens ledning. Och denna ledning
utgörs av politiker av vilka några är heltidsanställda men där de flesta
är så kallade fritidspolitiker från skilda partier som haft olika styrka
sett över tiden.
Vissa av partierna i fullmäktige har varit dagsländor, dvs. bara
förekommit i kommunfullmäktige under en enda mandatperiod –
liberal samling, framstegspartiet och ny demokrati/Helsingborgs väl.
Några partier har försvunnit ur fullmäktige, men kommit tillbaka
efter en eller flera mandatperioder – centerpartiet, Sveriges pensionärers intresseparti (spi) och kristdemokraterna. Socialdemokraterna,
moderaterna och folkpartiet har funnits i fullmäktige under hela den
undersökta tiden, vänsterpartiet med föregångare sedan 1966. Nya
utan avbrott i den beslutande församlingen har varit miljöpartiet efter
valet 1982 och sverigedemokraterna efter valet 2002.
De dominerande partierna i Helsingborg har varit och är social
demokraterna och moderaterna som tillsammans mestadels haft cirka
två tredjedelar av mandaten. Socialdemokraterna har varit det största
partiet utom efter valet 2010 då moderaterna blev störst. Debatten om
valkretsindelningen som avgörande för de mindre partiernas representation i fullmäktige har återkommit med jämna mellanrum. Här
har de två största partierna stått på samma sida, vilket inneburit en
begränsning av de mindre partiernas mandatantal.
Partiernas styrka har till viss del varit avhängigt deras ställning i
rikspolitiken. Centerpartiet var stora under första hälften av 1970talet. Därefter följde en tillbakagång. Från slutet av 1990-talet har det
varit orepresenterat i fullmäktige med undantag av mandatperioden
2006–2010. Den så kallade Westerberg-effekten efter valet 1985 och
Schyman-effekten efter valet 1998, med namn efter de dåvarande parti
ledarna i folkpartiet och vänsterpartiet gav dessa partier en tillfällig
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mandatförstärkning som dock följdes av tillbakagångar vid kommande val.
Blockpolitiken i kommunen följer idag (2012) rikspolitiken, men
så har det inte alltid varit. Valet 1985 gav varken det borgerliga blocket
eller det socialistiska egen majoritet i fullmäktige. I kommunstyrelsen
och nämnderna hade dock de borgerliga partierna majoriteten. Miljöpartiets två mandat blev avgörande för vissa av besluten i fullmäktige.
Det röd-gröna samarbetet hade ännu inte etablerats. Osäkerheten från
de etablerade partierna om vad miljöpartiet stod för i vissa frågor är
märkbar. I frågan om vilka byggherrar som skulle få bygga i Norra
hamnen – kommunala och kooperativa eller, tillsammans med dessa,
även privata bolag – stödde miljöpariet före valet 1985 den borgerliga
minoriteten som ville släppa in de privata bolagen för att garantera
fri konkurrens. Stödet från miljöpariet fortsatte även efter valet 1985.
Men vid nästa val, 1988, hade en överenskommelse ägt rum mellan de
borgerliga partierna och socialdemokraterna om byggandet i Norra
hamnen som gav en stor majoritet för ett jämkat förslag. Mot detta
reserverade sig miljöpartiet och vpk.
Byggandet i Helsingborg har under det senaste halvseklet varit stort
och rönt stort intresse från allmänhetens sida. Men då man bygger nytt
så måste ibland gammalt stryka på foten. Helsingborgs centrum har
förändrats, men inte till oigenkännlighet som i en del andra städer.
Några av Helsingborgs praktbyggnader försvann dock för alltid –
centralpalatset, gamla teatern, saluhallen och centralstationen.
Trafiken i, genom och förbi den centrala staden har uppmärksammats
långt utanför kommunens gränser. En stor fråga blev Bangårdsfrågan eller ”Bangårdeländet” och därmed sammanhängande problem,
som grundlagts redan vid 1800-talets slut och kom att vara i cirka
100 år. Helsingborgs två järnvägsstationer var visserligen sammanbundna med ett järnvägsspår men det gick genom övriga trafikanters
färdvägar. Gubben med röd flagga i handen som gick före tåget blev
en rikskändis. Ett förslag presenterades 1945, vilket innebar att Inre
hamnen skulle fyllas igen och spåren gå över Hamntorget. Sundet
skulle därmed avskäras från stadens centrum. Starka protester följde
och motförslag lades. Slutet blev att det ursprungliga förslaget förkastades.
Bangårdsfrågan kom tidigt att kopplas till en tänkt broförbindelse
mellan Helsingborg och Helsingör. Frågan levde dock ett självständigt liv och diskuterades i fullmäktige flera gånger under 1970-talet. I
december 1984 presenterade kommunstyrelsen en överenskommelse
mellan staden och SJ som innebar en stor förändring av den spårbundna trafiken. En helt ny terminal byggdes (nya Knutpunkten),
vilket innebar att de två järnvägsstationen ersattes med en ny under
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jord. Till Knutpunkten fördes också busstrafiken och färjetrafiken.
Järnvägsspåren i norr lades i tunnel och bangården där försvann.
Beslutet i kommunfullmäktige var enhälligt. Knutpunkten invigdes
1991.
Bron över Öresund kom att gå mellan Malmö och Köpenhamn.
Helsingborgs kommunpolitiker inriktade sig därefter på en tunnelförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
I och med att Bangårdsfrågan löstes blev ett stort område i Norra
hamnen ledigt. Vad skulle ske med den attraktiva marken med Sunds
utsikt? Enigheten var stor i fullmäktige att det skulle byggas bostäder
där, men inte, som nämnts, vem som skulle få bygga. Socialdemokraterna ville att kommunala och kooperativa företag (AB Helsingborgshem, HSB och Riksbyggen) skulle tillåtas bygga. Som skäl angavs
bland annat att eftersom hyresfastigheterna i centrala Helsingborg var
privatägda, var det rimligt att det i Norra hamnen byggdes bostäder
som exploaterades av de nämnda bolagen. Kanske sågs detta också som
en möjlighet att motverka segregationen i Helsingborg. De borgerliga
partierna menade däremot att privata byggherrar skulle släppas in för
att få konkurrera på lika villkor. Måhända såg de förbindelsen mellan
HSB och Riksbyggen å ena sidan och arbetarrörelsen å den andra som
ett hot mot den fria konkurrensen. Vem som skulle få bygga uppenbarade en ideologisk skillnad.
Så följde olika beslut beroende på hur styrkeförhållandena såg ut
i kommunstyrelsen och fullmäktige. Epilogen blev en överenskommelse eller kompromiss mellan socialdemokraterna och de borgerliga
partierna. Miljöpartiets synpunkter ställdes åt sidan. Detta kom också
att gälla partiets syn på hur Norra hamnen i övrigt skulle bebyggas –
parkeringsplatserna, husens höjd, småbåtshamnen, ångfärjestationen,
solfångare på taken, vindkraftverk, m.m. Norra hamnen engagerade
på sin tid många Helsingborgare, vilket bland annat insändarfloden i
HD avslöjar. Socialdemokraterna och moderaterna blev till slut i stort
sett eniga, även om avvikande meningar fanns inom båda partierna.
Till enigheten anslöt sig i även folkpartiet.
Andra stora byggprojekt som genomfördes var byggandet av Dunkers kulturhus och det nya Sundstorget med parkeringsgarage under.
Beslutet om torget och garaget fattades 2001 med minsta möjliga
majoritet (33 mot 32) för byggandet enligt majoritetsförslaget, som
de borgerliga partierna och spi stod bakom. Minoriteten, social
demokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet var skeptiska, särskilt
mot det underjordiska garaget.
Ångfärjan eller Ångfärjetomten, som den sista etappen i omgestaltningen av Norra hamnen, blev ett kapitel för sig där sista ordet ännu
(2012) inte är sagt. Motståndet mot en konferens- och hotellanläggning på tomten kom från vänsterpartiet, miljöpartiet och sverige
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demokraterna som ville att den gamla Ångfärjestationen skulle förklaras vara statligt byggnadsminne. Därmed skulle byggnaden bli kvar på
tomten och hindra den tänkta anläggningens uppförande. I juni 2008
beslutade fullmäktige med 55 röster mot tio att bygga anläggningen.
Det segrande tävlingsförslaget kallades ”Saltkristallerna”. Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget och fullmäktige beslutade i februari 2010.
Under 2011 uppstod emellertid tveksamheter mot ”Saltkristallerna”
från flera håll. Motståndarna ville ha en folkomröstning och gjorde en
namninsamling. Stadsbyggnadsnämnden överlämnade i april samma
år en detaljplan. Länsstyrelsen var kritisk mot planen och flyttningen
av Ångfärjestationen tvärs över Hamntorget. Kommunstyrelsen tillstyrkte dock planen och fullmäktige beslutade i maj att anta den med
siffrorna 50 mot 15. I juli överlämnades nästan 15  000 namnunderskrifter mot planen. HD hade i maj dessutom gjort en opinions
undersökning, som visade att cirka 60 procent av Helsingborgarna
inte ville bygga ”Saltkristallerna”. Länsstyrelsen upphävde i augusti
fullmäktigbeslutet.
Senare i samma månad hade socialdemokraterna fått kalla fötter och
förklarade att de inte längre var för ”Saltkristallerna”. Det var främst
länsstyrelsens negativa inställning som uppgavs vara anledningen. Det
visade sig emellertid att det även var oenighet i partiet, vilket HD
skildrade i några artiklar. I detta lokala ”Rosornas krig” stod kombattanterna på olika sidor vad gällde hur frågan skulle drivas vidare.
Den ena gruppen, majoritetsgruppen, hävdade förutom länsstyrelsens
negativa syn även Helsingborgarnas alltmer kritiska inställning, den
andra gruppen menade att man skulle ha drivit frågan vidare även
om det i högsta instans skulle bli ett nej till ”Saltkristallerna”. I båda
fallen skulle det ha blivit ett omtag. Slutet blev i augusti 2011 att
kommunstyrelsens förslag till markanvisningsavtal med det företag
som stod bakom ”Saltkristallerna” förkastades av fullmäktige med 35
röster mot 30. Diskussionen om vad som skulle ske med Ångfärje
tomten fortsatte. Den borgerliga treklövern och socialdemokraterna
började om processen. En ny idéskiss presenterades i mars 2012. Hur
Ångfärjetomten slutligen kommer att bebyggas kommer kanske att
avgöras i en nära framtid.
Andra frågor som bromsades upp under 2011 och 2012 var H+
(visionen om hur stadens södra del skulle kunna se ut 2035 med bostäder, kontor, service m.m.) och Södertunneln (järnvägen i tunnel från
Knutpunkten och söderut, vilket skulle ha inneburit att spårområdet
ovan jord frigjordes för byggnation). Kostnaden för tunneln blev dock
för hög och projektet lades tills vidare på is, vilket dock inte skulle
hindra att H+ drevs vidare fast i förändrad form. Enighet om detta
fanns mellan treklövern och de röd-gröna partierna.
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borg och Helsingör, HH-leden, har under hela den undersökta perioden funnits med i kommunpolitikernas tankar. Kommunstyrelsens
ordförande, Peter Danielsson, sade 2007 att Öresundsbron förmodligen kommer att drabbas av kapacitetsbrist. HH-leden i tunnel ingick
därför tillsammans med dubbelspår på hela Västkustbanan och tunnel
under Tågaborg i den strategiska och långsiktiga planeringen.
Biltrafiken i Helsingborgs innerstad har varit och är ett synnerligen
diskuterat ämne bland såväl Helsingborgs politiker som den stora
bilåkande allmänheten i kommunen. Bilismen och framkomligheten
har varit återkommande ämnen i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Trafikplaner och trafikstrategier har avlöst varandra.
Folkpartiet motionerade i mitten av 1970-talet om den tunga trafikens reglering i staden och efterlyste en trafikledsplan. Även vpk ville
ta bort den tunga trafiken från vissa gator, särskilt nattetid och att
utbyggnaden av den ”östra stadsmotorvägen” – Österleden – skulle
påskyndas. Folkpariet föreslog också en ökad satsning på kollektiv
trafiken bland annat för att minska luftföroreningarna och bullret.
Beträffande långtradartrafiken till och från färjorna engagerade sig
också moderaterna för särskilda leder för denna trafik. I januari 1979
överlämnade byggnadsnämnden till kommunstyrelsen Trafikplan 1978
för Helsingborgs centrum. Planområdet avgränsades av Drottning
gatan/Järnvägsgatan, Landborgen, Trädgårdsgatan och Sankt Jörgens
plats. I planen prioriterades gång- och cykeltrafiken framför biltrafiken. Kommunstyrelsens ledningsgrupp menade att det var för tidigt
att fastställa detaljerade åtgärder innan ytterligare studier gjorts. Kommunstyrelsen gick på ledningsgruppens förslag, som också blev fullmäktiges beslut. En centerpartist hade i fullmäktige yrkat på att hela
planområdet skulle vara bilfritt inom fem år, vilket förkastades.
Även socialdemokrater yrkade på bilfria delar av centrum. Två
socialdemokrater motionerade i juni 1979 om att Stortorget skulle vara
bilfritt. Trots att det fanns borgerlig majoritet både i kommunstyrelsen och i fullmäktige vann motionen genom att centerpartiet röstade
med socialdemokraterna. Moderaterna och folkpartiet reserverade sig
och menade att Cityhandeln, som överlämnat namnlistor, skulle bli
lidande om inte en helhetslösning gjordes som också tog hänsyn till
parkeringsförhållandena.
Österledens utbyggnad kom att bli en utdragen historia. I enighet
hade fullmäktige, med socialistisk majoritet, beslutat att 1984 bygga
ut 2  300 meter mellan Malmöleden och Fältarpsvägen. Ytterligare
utbyggnad planerades i början av 1990-talet. Frågan drevs av kommunstyrelsens borgerliga majoritet i maj 1994. Socialdemokraterna
reserverade sig till förmån för ett avslag. I fullmäktige yrkade Bo
Thente (m), som var gatunämndens ordförande, bifall till kommun270

styrelsens förslag. Andra borgerliga ledamöter yrkade på återremiss,
medan socialdemokraterna yrkade på avslag. Fullmäktiges beslut blev
återremiss. I november 1994 beslutade den nya socialistiska majoriteten att utbyggnaden inte skulle äga rum. Ett efterspel följde.
Två socialdemokrater sade att de hade läst i tidningarna den 19
oktober att gatunämnden höll på att genomföra ett delprojekt beträffande motorvägsplanerna. De interpellerade därför Thente i den
gamla fullmäktigeförsamlingens sista sammanträde i oktober om han
inte godtog valutslaget och om han inte hade bromsat utbyggnaden
när han visste att det inte skulle bli något av utbyggnaden. Thente sade
att han naturligtvis respekterade valutslaget men att gjorda investeringar var skälig, och trots ”de fördröjningar som den nya majoriteten
nu förorsakar, kommer verkligheten förr eller senare att framtvinga
ett genomförande.” ”Gjorda investeringar är således inte bortkastade,
sannolikt tvärtom.” Även om Thente cirka 20 år senare fick rätt, är det
lätt att förstå om socialdemokraterna 1994 tyckte att Thentes uttalande
gränsade till självtillräcklighet.
Biltrafik och parkering i stadskärnan fortsatte att intensivt debatteras framöver. Braständare i debatten var i mycket miljöpartiet och
vpk, vilka, utifrån deras negativa syn på bilar i stadsmiljö, framför
allt betonade trafikens skadeverkningar på miljön. Från borgerligt
håll hävdades att miljön bland annat skulle förbättras med katalytisk
avgasrening, slopande av diesel som bränsle till kommunens lokaltrafik
och ökad tillgång på parkeringsplatser i innerstaden för att minska
sökkörningen, dvs. bilförarens rundkörning för att hitta lediga platser. Socialdemokraterna accepterade några av miljöpartiets krav och
yrkanden i slutet av 1980-talet för att uppnå majoritet vad gällde trafik
frågorna, men inte alla.
Trots skiljaktiga meningar uppnåddes enighet mellan partierna i
januari 1991 då det gällde trafiken på Järnvägsgatan/Drottninggatan
som skulle bli en så kallad blandtrafikgata med kollektivrafik, cykeltrafik och privatbilism. Efter den borgerliga valsegern 1991 upphörde
enigheten genom att biltrafiken till viss del fick en fördel genom ett
reviderat förslag som socialdemokraterna anslöt sig till. Men denna
samsyn förändrades i slutet av 1990-talet då moderaterna och social
demokraterna visade upp avvikande meningar om biltrafiken i stadskärnan. I samband med en parkeringsutredning som presenterades
1997 rörande utbyggnaden av Norra hamnen gjorde moderaterna en
reservation som talade för byggandet av parkeringshus och flera parkeringsytor i centrum. Trots flera år av diskussioner var bristen på
parkeringsytor påfallande. Ansvaret, ansåg moderatrena, vilade till stor
del på socialdemokraterna, som många gånger drev en fientlig politik
gentemot privatbilisterna, påhejade av miljöpartiet och vänsterpartiet.
Trafikdiskussionerna fortsatte under 2000-talets början. Då utred271

ningen Trafikstrategi för Helsingborg presenterades i januari 2006,
ansåg kommunstyrelsen att den var väl genomarbetad med hänsyn
till tillgänglighet, effektivitet, säkerhet och skyddet för hälsa och miljö
samt garanterade utvecklingen av Helsingborg för de boende, näringslivet och besökarna. Det fanns smärre avvikelser som folkpartiet förde
fram. Men det stora motståndet kom från miljöpartiet och vänsterpartiet, som ville minska biltrafiken med 20 procent fram till 2015.
Fullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. Genom ett
tekniskt fel togs beslutet på nytt i januari 2008. Röstsiffrorna blev 61
för och fyra mot, de tre miljöpartisterna och den enda vänsterpartisten. Miljöpartiet återkom 2009 med krav på en ny trafikstrategi vilket
förkastades av fullmäktige med 62 röster mot tre.
Om ett parti i Helsingborg skulle driva frågor i riktning mot ett minskat näringsliv, så lite besökare som möjligt, inget kulturutbud och
ingen satsning på idrotten, vore det med största säkerhet lika med ett
politiskt självmord. Och så har inte heller varit fallet. Men meningarna
om hur näringslivet, turismen, kulturen och idrotten skulle ”sättas på
stadens karta” har varit olika.
Vid 1970-talets början hade en försiktig satsning godtagits av de
styrande socialdemokraterna för att stötta Helsingborgs näringsliv.
En viss tveksamhet fanns dock till ett större engagemang för att organisera en ytterligare satsning på näringslivet eftersom det skulle höja
kostnaderna och öka byråkratin. Men 1978 ville socialdemokraterna
inrätta en näringslivsdelegation, som avslogs av den borgerliga majoriteten, vilket socialdemokraterna reserverade sig mot och menade
att de borgerliga partierna hade en negativ inställning till näringsliv
och fackliga organisationer. Kanske var det just de fackliga organisationernas inträde i den föreslagna näringslivsdelegationen som fick de
borgerliga att tveka. Löntagarfondsdebatten var under uppseglande.
Under 1990-talet fanns en samsyn om marknadsföringen av staden
mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna. Under nästa
decennium ägde flera satsningar rum. Den kommunala turistbyrån
startades 2001. Efter valet 2006, som gav femklövern (de borgerliga
partierna och spi) makten, lanserades ett Målprogram för Helsingborgs stad med visionen att Helsingborg skulle vara landets mest
attraktiva stad för människor och företag. Organisatoriskt innebar
detta att en ny avdelning inrättades i kommunen som idag (2012)
benämns avdelningen för näringsliv- och destinationsutveckling. På
avdelningens agenda stod strategiska näringslivsfrågor, etablerings
frågor, service och information till näringslivet, utbildning och tillväxt.
Turismen skulle också utvecklas. Besökare skulle få information om
vad som erbjöds av kultur, nöjen och upplevelser. Budgeten för 2007
reviderades och ökades med 10,9 miljoner kronor.
272

Vänsterpartiet yrkade på avslag till denna del av målprogrammet. Socialdemokraterna och miljöpartiet deltog i debatten, men
inte i beslutet. Beträffande budgetrevideringen gick den igenom i
fullmäktige med 39 röster (samtliga borgerliga partier och sverige
demokraterna) mot 22 (samtliga socialdemokrater) och fyra nedlagda
(vänsterpartiet och miljöpariet).
Med nytt befäl på den socialdemokratiska skutan efter valet 2010
intog partiet en förändrad syn. Mikael Skoog ville nu driva en offensiv näringspolitik. I budgeten för 2012 föreslog han att turist- och
besöksnäringen skulle tillföras fem miljoner kronor, vilket avslogs av
fullmäktige. Kommunstyrelsen hade menat att flera av motionärens
förslag ingick i det arbete som bedrevs. I budgeten för 2013 föreslog
kommunstyrelsen att verksamheterna inom turist-, kultur-, evenemangs- och fritidsområdena skulle utredas, vilket ett nästan enhälligt
fullmäktige godkände.
Moderaterna och folkpartiet var 1972 mot att en kulturnämnd inrättades. Det skulle kosta för mycket och dessutom innebära en byråkratisering och en politisering av kulturutbytet. En acceptans från
dessa partier rörande kulturfrågornas organisation ägde emellertid
rum under det borgerliga maktinnehavet 1976–1982. Berit M-E di
Girolamo (m), Leif Persson (c) och Percy Nessling (fp) motionerade
1984 om ett kulturpolitiskt handlingsprogram. Men det tog ända till
1989 innan motionen behandlades. Det visade sig att enigheten mellan
de borgerliga partierna och inom moderaterna inte var total. Förhandlingar mellan partierna slutade med en kompromiss som gick ut på
att skapa ett övergripande mål för kulturpolitiken.
Kulturnämnden ersattes efter en tid av kulturstyrelsen. Men fort
farande ansåg politikerna att det fanns brister i hur kulturen i Helsingborg skulle vara organiserad. En opartisk utredning borde göras och ett
enigt fullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att före 1997 års slut
presentera en organisation för hela kulturverksamheten i Helsingborg.
Men enigheten bröts ganska snart. I juni 1998 föreslog kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande, Britta Rundström, ett sjupunktsförslag där bland annat de särskilda styrelserna för stadsteatern och
konsertföreningen slopades och dessa verksamheter knöts närmare
kulturstyrelsen. Moderaterna, folkpartiet och spi ville i stället ha en
organisation som gav teatern och symfoniorkestern större självständighet. Fullmäktige beslutade emellertid att anta kommunstyrelsens
förslag med en ändring, nämligen att sponsorer inte skulle tillåtas,
vilket var ett yrkande från vänsterpartiet som stöddes av socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet.
Valet 1998 gav på nytt borgerlig majoritet, varvid organisationen
förändrades en del, bland annat upplöstes kulturstyrelsen och ny
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kulturnämnd inrättades. Valet 2002 förde socialdemokraterna åter
till makten och organisationen förändrades igen. Men denna gång
stod alla partierna, utom sverigedemokraterna, bakom förändringen.
Efter den borgerliga valsegern 2006 förändrades organisationen på
nytt. Valet 2010 gav inget block majoritet. Det kärva ekonomiska läget
gjorde att socialdemokraterna stödde treklöverns förslag att minska
kulturnämndens budget med sju miljoner kronor. Dessutom samordnades stadsteaterns och konserthusets verksamhet under kulturnämnden.
Synen på idrotten i Helsingborg har varit likartad och positiv hos
partierna. Oenigheten har gällt hur mycket pengar som anses kunna
avsättas till idrotten i konkurrens med andra verksamheter i Helsingborg. Och idrotten är dyr eftersom den kräver anläggningar, kringarrangemang m.m. Motionerna har till stor del gällt byggnationer, som
dragit stora kostnader. Till viss del har den maktställning som gällt
för tillfället haft betydelse för en idrottsmotions framgång. En motionär från X-partiet har sålunda haft större möjlighet att få motionen
gillad om X-partiet haft makten i fullmäktige, medan en motion från
Y-partiet, som befann sig i minoritet, varit lättare att avslå. Det gick
bland annat att då hänvisa till bristande ekonomi.
Enigheten beträffande utbildningsfrågorna å ena sidan och vård- och
omsorgsfrågorna å den andra var stor under 1960- och 1970-talen och
i början av 1980-talet. Motionsfloden var också mycket begränsad.
Utbildning, vård och omsorg var och är i första hand också en statlig
angelägenhet, i andra hand, men viktig naturligtvis, en kommunal.
Från cirka mitten av 1980-talet ökade debatten om utbildningsfrågorna i kommunstyrelsen och i fullmäktige, men till viss del var
frågorna knutna till vad som i övrigt disktuterades i samhället, både på
riksnivå och lokalt i kommunerna. Sålunda debatterades om undervisning i jämställdhet och i miljö skulle införas i skolan, pedagogiska
inriktningar såsom montessorisystemet, musikklasser, kulturskola,
engelsktalande klasser, friskolor, vilket blottade en ideologisk skiljelinje mellan de borgerliga partierna och de röd-gröna, vidare införande
av SYO-konsulenter som skulle handleda eleverna till ett yrkesval efter
att de lämnat skolan och vid vilken nivå betyg skulle utdelas. Beträffande den inre verksamheten i skolan avhandlades arbetsmiljön för
lärare och elever och därmed sammanhängande frågor som mobbning, skolk och hur ungdomar skulle stödjas som lämnade skolan
utan att vare sig kunna läsa eller skriva. Till detta kom spörsmål som
måltidsavgifter för gymnasieelever, den allmänna resursfördelningen
till skolan, brister i undervisningskvaliteten och för lite personal.
En viss enighet mellan partierna kunde märkas vid skolplanernas
antagande. Men då en skolplan skulle beslutas under det borgerliga
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styret 1992, ville socialdemokraterna särskilt dels hålla fram att eleverna
skulle kunna läsa, skriva och räkna samt kunna ett främmande språk
enligt fordringarna för respektive stadium, dels slopa ordet kristen där
det förekom, dels ge föräldrarna stöd då det gällde elevernas fostran
och dels att skolpengen, som skulle tillfalla den skola som eleven valt,
till en mindre del skulle tillfalla vald skola, medan ett centralt organ
skulle bestämma över resten.
Efter det borgerliga makttillträdet 2006 lades en ny skolplan på
fullmäktiges bord som skulle vara ett styrdokument för skolans verksamhet. Fullmäktige beslutade anta planen, men socialdemokraterna
och miljöpartiet avstod från att rösta. Vänsterpartiet hade yrkat avslag.
Inför 2013 var enigheten stor mellan treklövern och socialdemokraterna med undantag för det kommunala vårdnadsbidraget som
socialdemokraterna ville slopa och därigenom spara fyra miljoner
som i stället skulle satsas på förskolorna. Även miljöpartiet ville slopa
vårdnadsbidraget. Partiet ville dessutom plussa på med ytterligare 30
miljoner till treklöverns förslag om 2  443,9 miljoner kronor till barnoch utbildningsnämnden. Pengarna skulle bland annat gå till mer
personal och höjd lärarstatus, bättre skolmat, lokala skolstyrelser och
stärkt genuspedagogik samt mångkulturell skola där eleverna skulle
kunna vara lediga på andra helger än kristna. Den 30 miljonerna skulle
tillföras genom en skattehöjning vilket inte stöddes av socialdemokraterna. Även miljöpartiets övriga yrkanden avslogs av fullmäktige.
Vänsterpartiet och sverigedemokraterna fick ett par yrkanden beviljade, vänsterpartiet den så kallade nattisverksamheten, dvs. ökade
öppettider på ’dagis’ för föräldrar som arbetade på natten, sverige
demokraterna det så kallade klassmorfarsystemet, dvs. att en äldre
person kan verka som en förebild i skolan. Vänsterpartiets yrkande
om det kommunala vårdnadsbidragets slopande vann en majoritet i
fullmäktige med 33 röster mot 32. Bland sverigedemokraterna röstade
nämligen sex av åtta för dess slopande. I övrigt fick treklövern igenom
sin budget som emellertid hade reviderats genom en höjning av anslagen. Det går att ana att förhandlingar ägt rum mellan partierna.
I skrivande stund (2012) råder stor enighet mellan partierna om
fortsatt satsning på universitetsutbildning vid Lunds Universitet,
Campus Helsingborg. De flesta anser att satsningen är mycket viktig
för Helsingborg som lärdomsstad. Några beska droppar fanns dock
i kunskapsbägaren under 1990-talet. Unga moderater drev på och
menade att Helsingborg behövde en högskola för att dels underlätta
företagsetableringar i staden, dels vara en attraktiv plats för ungdomar
som ville studera. De unga moderaterna uttryckte i maj 1996 i en
motion att kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande, Britta
Rundström, i media sagt att de var bra att Malmö fått en högskola och
att Helsingborg skulle vara nöjd med vad staden fått. Kommunstyrel275

sen såg emellertid positivt på motionen, men menade att högskolan
i Malmö inte bara var en angelägenhet för regionhuvudstaden utan
för hela Skåne.
Helsingborgs konkurrens med andra skånska orter för högskole
utbildningars förläggningar till staden kom också fram då det gällde
att föra en eventuell polishögskola till Helsingborg. Å andra sidan är
det knappast förvånande att en stads politiker talar för den egna orten
då det gäller att locka verksamheter.
Vi drar oss till minnes att vid slutet av 1800-talet passerades latinlinjen av reallinjen och att detta förmodligen hade att göra med Helsingborgs utveckling mot en industri- och handelsstad. Denna tendens
mot praktiska yrkesförberedande ämnen för näringslivet, finns även
idag (2012) om man ser på vilka universitetsutbildningar som erbjuds:
kommunikation, turism, hotell, restaurang, logistik, m.fl. Humaniora
förekommer däremot mycket sparsamt.
Vård och omsorg är numera omdebatterade verksamheter såväl centralt som lokalt. Särskilt har under senare tid diskussionen gällt vem
som ska tillåtas att utföra vården och omsorgen, kommunala organ
eller privata eller båda i konkurrens. Dessutom är frågan om privata
vinster ska tillåtas i verksamheterna synnerligen het. Här är ideologiska skiljelinjer klart urskiljbara. De borgerliga partierna betonar att
kvaliteten är viktigast, men en kvalitet som ska kontrolleras. Vem
som är utförare är av mindre betydelse. Inställningen från de socialistiska partierna och miljöpartiet är klar: inga privata vinster i väl
färden. Socialdemokraterna är dock inte lika kategoriskt entydiga som
vänsterpartiet.
I Helsingborg blev frågan tillspetsad i början av 2000-talet. Då
socialdemokraterna hade makten 2002–2006 återkom varje år den
borgerliga oppositionen med yrkanden om konkurrentutsättning för
vårdboenden och i äldrevården, men de avslogs varje gång. Den borgerliga segern efter 2006 års val ändrade förutsättningarna. Vård och
omsorg kunde nu ske antingen kommunalt, kooperativt eller privat.
Det blev partierna från vänster som opponerade mot vinster i väl
färden, och om dessa förekom, skulle de återföras till verksamheten.
Efter valet 2010 då ingen partigrupp fick majoritet i fullmäktige, stöddes den borgerliga inställningen av sverigedemokraterna.
En intressant sak då det gäller vård och omsorg är att miljöpartiet
och spi, båda gått åt motsatt håll i dessa frågor, sannolikt beroende
på olika personuppsättningar genom åren. Genom till exempel spi:s
ställningstagande i fullmäktige 2000 kunde hela majoriteten i vårdoch omsorgsnämnden, bestående av två folkpartister två moderater
och en spi:are!, entledigas.
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Att Helsingborg är en utpräglat segregerad stad är ingen hemlighet.
Så har det varit länge, arbetarbefolkning i söder, ämbets- och tjänstemän i norr. En annan fråga som diskuterats är invandringen. Antalet
födda utomlands har ökat över tiden. År 2010 var siffran nästan 20
procent av totalfolkmängden i Helsingborg. Invånare med utländsk
bakgrund, dvs. födda utomlands eller födda i Sverige men av föräldrar
födda utomlands, har ökat segregationen. Områden som Högaborg,
Planteringen, Närlunda och Drottninghög har över 50 procent invånare med utländsk bakgrund, medan Gantofta, Allerum, Rydebäck
och Råå har under tio procent.
De borgerliga partierna, socialdemokraterna, vänsterpartiet och
miljöpartiet har i stort varit överens om invandringspolitiken, men
kunde skilja sig åt beträffande ekonomiska realiteter och teknikaliteter.
En annorlunda attityd hävdades av framstegspartiet som fanns i fullmäktige mellan 1991 och 1994. Företrädarna ville bland annat säga upp
avtalet med invandrarverket, ha en folkomröstning om invandringen,
inte ge pengar till en manifestation mot rasism och främlingsfientlighet, inte ha ett invandrarpolitiskt handlingsprogram, som övriga
partier förespråkade, samt inte göra något särskilt välkomnande för
nyblivna svenska medborgare i samband med nationaldagsfirandet.
Framstegspartiet åkte ur fullmäktige vid valet 1994. Dess syn på
invandring övertogs av sverigedemokraterna som kom in i fullmäktige
2002. Men den negativa synen kompletterades med att inga satsningar
på mångkulturell verksamhet skulle förekomma och inga pengar skulle
ges till invandrarföreningar. Emellertid möttes sverigedemokraternas
förslag med ett kompakt motstånd från övriga partier. Däremot kunde
partiet få någon framgång då de stödde, oftast borgerligheten, i frågor
som inte direkt kunde härledas till invandringen.
Sist vill jag nämna Helsingborgs Dagblads betydelse för opinionsbildningen i staden. Vid några tillfällen har jag redogjort för fullmäktigeledamöter, som tagit upp vad de läst i tidningen i olika frågor och gått
vidare med enkla frågor, motioner eller interpellationer. Tidningen är
också det forum som politikerna kan prata av sig i vid framgång eller
tillkortakommanden. Som ensam dagstidning i staden är HD i hög
grad tredje ”stadsmakten”, vars relation till Helsingborgs politiska
organ och dess ledamöter skulle vara värt ett särskilt studium.
Jag har också imponerats av det engagemang som fritidspolitikerna
lägger ner på sitt arbete med bland annat motionsskrivande och sittningar på sammanträden, ett engagemang som både är ideellt och
politiskt. Det kan nog räknas som en av hörnstenarna i vår lokala
demokrati och bör framhållas.
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Tabell 1. Mandatfördelningen i Helsingborgs stadsfullmäktige 1919–1966 a)
Valår

Höger

Liberaler/ SocialKommunister
Folkpartiet demokrater

Fria gruppen
för lägre skatter

Medborgareförbundet

1919

20

6

25

–

51b)

1920

22

3

26

–

51

1922

22

–

27

2

51

1926

23

2

26

–

51

1930

21

–

28

–

1934

13

2

31

–

5

51

1938

10

1

36

–

4

51

1942

11

2

35

–

3

51

1946

9

4

30

5

3

51

1950

11

9

31

–

– c)

51

1954

14

8

28

1

51

1958

19

6

26

–

51

1962

12

9

30

–

51

1966

12

12

25

2

51

2

Summa

51

a) Partibeteckningarna på valsedlarna har skiftat eftersom det bildades valkarteller. T.ex. gick högern och
folkpartiet vid valet 1934 fram under beteckningen ”Samling för samhällets väl” Vid valet 1942 gick högern,
folkpartiet och bondeförbundet fram under beteckning ”Borgerlig valteknisk samverkan”. 1952 använde de
tre borgerliga partierna beteckningen ”Hälsingborgsvalet”. Socialdemokraterna samverkade med vänster
socialisterna under valet 1934 under beteckningen ”Arbetarepartiet”. Från valet 1954 blev det förbjudet med
kartell- och fraktionsbeteckningar på vallistorna.
b) Valdeltagandet i Helsingborg var förutom 1919 större än i riket i övrigt. 1920 var siffrorna i procent för
Helsingborg 44,8 och för riket 34,9; 1930 var siffrorna 64,2 resp. 61,2; 1942 73,2 resp. 68,0; 1954 84,6 resp.
80,3; 1962 83,5 resp. 80,3.
c) Partiet upphörde 1947.
Källa: Lövgren, Anna-Brita. Politik och förvaltning från kommunalreform 1862 till sammanläggning 1971, i Helsingborgs
historia VII:1.
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Tabell 2. Mandatfördelningen i Helsingborgs kommunfullmäktige
1971–2010
Valår

M

F

C

S

V

KD

MP

SD

Övriga

Summa

1970

15

14

10

40

2

–

–

–

–

81

1973

13

7

12

31

2

–

–

–

–

65

1976

13

6

12

30

1

–

–

–

3 a)

65

1979

19

8

7

29

2

–

–

–

–

65

1982

20

4

6

31

2

–

2

–

–

65

1985

18

10

4

29

2

–

2

–

–

65

1988

16

8

4

29

2

–

6

–

–

65

1991

18

8

2

23

2

4

2

–

6 b)

65

1994

20

5

2

32

1

–

3

–

2 c)

65

1998

19

4

–

22

7

4

3

–

6 d)

65

2002

17

7

–

27

4

5

2

3

–

65

2006

19

6

2

22

1

3

3

6

3 e)

65

2010

23

5

–

20

1

2

6

8

–

65

M: Moderaterna, F: Folkpartiet, C: Centern, S: Socialdemokraterna, V: Vänsterpartiet
KD: Kristdemokraterna, MP: Miljöpartiet, SD: Sverigedemokraterna
a)
b)
c)
d)
e)

Liberal samling
Sveriges pensionärers intresseparti 2, Framstegspartiet 2, Helsingborgs väl/Ny demokrati 2.
Sveriges pensionärers intresseparti 2.
Sveriges pensionärers intresseparti 6.
Sveriges pensionärers intresseparti 3.

Källa Statistiska centralbyrån
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Tabell 3. Antalet män och kvinnor i Helsingborgs
kommunfullmäktige 1971–2011
Män

%

Kvinnor

%

1971

71

82,7

10

12,3 a)

1974

53

81,5

12

18,5

1977

52

80,0

13

20,0

1980

45

69,2

20

30,8

1983

43

66,2

22

33,8

1986

39

60,0

26

40,0

1989

42

64,6

23

35,4

1992

39

60,0

26

40,0

1995

32

49,2

33

50,8

1999

37

56,9

28

43,1

2003

40

61,5

25

38,5

2007

41

63,1

24

36,9

2011

40

61,5

25

38,5

1971–1974 var antalet kommunfullmäktige 81, därefter 65.
Källa Kommunfullmäktiges handlingar. Innehavare av kommunala uppdrag 1971,
1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1999, 2003, 2007 och 2011.
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