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Inva-Sams synpunkter på Stadsplan 2017, Dnr 319/2015
Beskrivning av ärendet
Helsingborg är en populär stad och antalet invånare ökar med över 2000 personer per år. Det
innebär att staden behöver bygga mycket mer överallt och göra plats för fler helsingborgare
och allt som behövs för att leva ett gott liv. I Stadsplan 2017 ges ett första förslag på hur detta
kan göras.
Syftet med stadsplanen är att hitta plats för allt det som behövs i en växande stad. Detta kallas
för förtätning, vilket är en av stadens huvudstrategier för hur Helsingborg ska växa. Stadsplanen ska kunna ge svar på vad och var förtätning kan ske, samtidigt som staden görs mer attraktiv och hållbar. Den beskriver utvecklingen av Helsingborg fram till år 2035 och visar hur
staden bäst kan använda ytan för att skapa livskvalitet för 175 000 helsingborgare i framtiden.
Det handlar om många stora och viktiga frågor. Till exempel att det finns bostäder för alla, att
barnen har skolor och förskolor nära hemmet, att det finns gröna miljöer, att regnvatten kan
tas om hand, att det finns utrymme för arbetsplatser, att alla kan ta sig fram smidigt med kollektivtrafik, cykel, bil med mera.
Stadsplanen är ett första tjänstemannaförslag till en översiktsplan för Helsingborgs centralort.
En översiktsplan är en långsiktig strategi som inte är juridiskt bindande.
Inva-Sams synpunkter på Stadsplan 2017
Kommunala Integrationsrådet (KIR) har fått möjlighet att lämna synpunkter på Stadsplan
2017. KIR består av ledamöter från dels Invandrarföreningarnas samorganisation (Inva-Sam)
och dels politiskt tillsatta ledamöter. Under KIR’s sammanträde den 6 september 2016 beslutades att KIR’s politiskt tillsatta ledamöter avstår från att lämna sina synpunkter i ärendet.
Nedan följer Inva-Sams synpunkter på förslaget.
Inva-Sam tycker att det är ett gediget och ambitiöst förslag till Stadsplan 2017 och ser positivt
på utvecklingen för vår stad, Helsingborg, som den redogörs för i stadsplanen.
Om Helsingborg ska växa till 175 000 invånare fram till 2035 måste staden självklart växa för
att kunna erbjuda nya invånare utrymme i form av nya bostäder. Inva-Sam anser att politiken
måste se till att servicen i staden inte försämras, den ska växa i samma takt som utbyggnad av
bostäder. I annat fall är risken stor att staden blir oattraktiv och får folk att flytta på grund av
att de inte trivs.
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Inva-Sam vill speciellet betona vikten av inte bygga bostäder innan de praktiska åtgärderna
inom servicen, som exempelvis förskolor, skolor, sjukvård, äldrevård, trafik, är lösta. Det finns
ett ordspråk som säger ”man köper inte mattorna innan man har byggt upp moskén”.
Vidare anser Inva-Sam att det är viktigt att staden inte breder ut sig på omgivande jordbruksmark. I det perspektivet är förtätning i stadens centrala delar att föredra. Villkoret är att rekreationsområden och gröna ytor bevaras och förnyas kontinuerligt, det vill säga att staden
följer grönstrukturprogrammet noggrant.

Mohamed Hélaoui
Ordförande kommunala Integrationsrådet
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