Vårt Kristianstad!
Kommunalpolitiskt handlingsprogram för 2019-2022
Socialdemokraterna i Kristianstad

I ett Socialdemokratiskt styrt Kristianstad är den
viktigaste målsättningen att vi, alla medborgare oavsett
bakgrund och förutsättningar, ska känna framtidstro, vara med
och ta ansvar, känna trygghet och därmed känna oss hemma i
vår kommun.
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Tiopunktsprogram för ett bättre och (S)tarkare Kristianstad
Kristianstads kommun har många fördelar men vi kan bli bättre. Det behövs ett starkt politiskt
ledarskap som bygger på den socialdemokratiska värdegrunden, med en vision om ett starkt
gemensamt samhällsbygge. Vi vill att Kristianstad tar täten och går före de andra kommunerna i sitt
utvecklingsarbete – för trygghet, ett gott liv, boende, en stark arbetsmarknad, en god utbildning och
ett aktivt miljöarbete. Ett socialdemokratiskt Kristianstad har höga ambitioner och tar plats i täten.
För att erbjuda ett gott liv i en stark Kommun med framtidstro ser vi socialdemokrater följande
som avgörande och kommer arbeta för att:
•

Stödja insatser för trygghet
Tillsammans med BRÅ, Polisen, socialtjänsten och den idéburna sektorn. Vi ska också verka
för att hindra hot och våld i nära relationer och hedersförtryck. Unga som äldre, flickor som
pojkar, svenskfödda eller utlandsfödda ska leva trygga i vår kommun. Flickor och unga
kvinnor har samma självklara rätt som pojkar att själva äga makten över sina liv och livsval.

•

Skapa en jämlik kunskapsskola där alla barn har lika rätt av växa och lära
Genom fokus på tidiga insatser och ett språkutvecklande arbetssätt ska alla elever garanteras
det stöd de behöver för att lära sig att läsa, skriva och räkna. Den fortsatta på utbyggnaden
av förskolebibliotek spelar här en viktig roll i satsningen på språk och läsning i förskolan och
skolan.

•

Öka insatserna för att fler ska nå gymnasieexamen
Utveckla studie- och yrkesvägledningen genom alla stadier i grundskolan så att eleverna kan
göra mer underbyggda val och förstärk den specialpedagogiska kompetensen i
gymnasieskolan. Utveckla yrkesprogrammen i samarbete med arbetsmarknadens parter och
inför fler utbildningsvägar till yrkesprogrammen för vuxna genom yrkesvux. Vi ska förstärka
insatserna för att förebygga avhopp från skolan.

•

En barnomsorg som fungerar med arbetslivet
Inför förskola med flexibla öppettider mellan kl.06-19 tillgänglig på varje basort. Vi vill
förbättrad möjligheterna till barnomsorg för barn till vårdnadshavare som arbetar på
obekväma arbetstider.

•

Fortsätta att utveckla moderna och inbjudande bostäder för äldre och personer med
funktionsvariationer i hela kommunen
Fler boenden ska ges möjligheten att drivas som självstyrande enheter/intraprenader.
Boendemiljön skall utformas så den ger trivsel, inspiration och möjlighet till gemenskap när
man önskar detta. Det ska serveras god mat i en trevlig måltidsmiljö där varje gäst känner sig
delaktig.

•

Modern och ansvarstagande omsorg, inte bara en fråga för omsorgen
Välfärdsteknologi ska öka medborgarnas möjligheter att leva ett självständigt liv, samtidigt
som det kan förenkla medarbetarnas arbete. Hinder i offentliga miljöer ska avlägsnas.
Omsorgens verksamheter ska HBTQ-certifieras.

•

Samhällsplanera för trygghet, bygga ansvarstagande och miljösmart och dra nytta av solen
Livscykelanalyser skall göras när kommunen underhåller och renoverar fastigheter och
anläggningar, så att det mest miljövänliga och energisnåla alternativet väljs. Vi vill fortsätta
ställa krav på inomhusmiljö genom att certifiera enligt Miljöbyggnad Silver. Fortsätta
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satsningen på solenergi i kommunen genom att prioritera att placera solceller på kommunala
byggnader, befintligt bostadsbestånd och möjliggöra för ökad solcellsinstallation vid
nybyggnationer. Våra samhällen ska planeras för trygghet och säkerhet.
•

Utveckla Krinova som mötesplats, stöd nyföretagande och stärk samarbetet med
Högskolan Kristianstad
Grön och hållbar tillväxt lägger grunden för Agenda 2030 och målen om ekonomisk, social
och miljömässig hållbarhet. De målen är också Kristianstads kommuns. Några nyckelfaktorer
för att nå den målen är innovationsarenan Krinova, Högskolan Kristianstad och den mångfald
av företag och entreprenörer som finns i kommunen. Vi ska utveckla samarbetet i Skåne
Nordost.

•

Stötta det ideella föreningslivet
Skapa ett föreningarnas hus samt möteslokaler i kommunens samtliga basorter för ett
aktivare föreningsliv som kan ha verksamhet och marknadsföra sina aktiviteter mot nya
målgrupper. Generellt ska stödet till det ideella föreningslivet öka.

•

Utveckla kulturen för barn och ungdomar
Ökad satsning på kultur för barn och unga. Kulturen ska nå alla unga i kommunen, oberoende
av vart man bor eller har för bakgrund. Kulturen är en plats för möten. I mötena lär vi känna
varandra och får pröva nytt tillsammans med andra. Det stärker kreativitet och nyfikenheten.
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Människan och samhällets utveckling
Människans roll i samhället
Alla ska känna sig hemma i vår kommun oavsett bakgrund, förutsättningar, etnisk tillhörighet, sexuell
läggning, religionstillhörighet, ålder eller funktionsförmåga. Kommunen skall möjliggöra den
personliga utvecklingen och skapar förutsättningar för en jämlik möjlighet att utvecklas under livets
gång. Åtaganden som främjar jämställdhet skall premieras och fokus skall riktas mot att höja
kompetensbotten i vår kommun. Ny teknik möjliggör nya sätt att arbeta och kommunicera. Nya
kulturella influenser berikar vår världsbild.
Vi lever i en föränderlig värld där tidigare gränser allt mer suddas ut, både inom och mellan länder.
När människor flyttar sprids kunskap och idéer, nätverk växer och nya möjligheter uppstår. Det är
spännande och inspirerande, men det innebär även en del utmaningar. Hur väl vi lyckas med
integrationen är avgörande för samhällets demokratiska utveckling och integration avser såväl
mellan olika etniska och religiösa bakgrunder som klasskillnader. Stad och land måste hänga ihop. All
kunskap behöver tas tillvara och utvecklas för att möjliggöra arbetskraft till de bristområden som
behöver den. Kristianstad behöver möjliggöra stora rekryteringar och kompetensutvecklande
insatser för att erbjuda en attraktiv välfärdskår. Dessa insatser kommer att profilera kommunen som
en trygg och välfungerande bostadsort och ett kvalitativt lärosäte, som gör att allt fler väljer
Kristianstad som sin utgångspunkt för arbetslivet och sin företagsamhet.
Kristianstads kommun är ett delregionalt centrum som förutsätter ett nära samarbete med Region
Skåne. Vi behöver en väl utbyggd kollektivtrafik, ett tydligt fokus på kompetensutveckling och
livslångt lärande som lockar en mångfald av företag till staden och låter kommunen vara delaktig i
den regionala tillväxten. Med tryggt naturnära boende med hög kvalitet i skolorna, närheten till hela
Skåne kommer Kristianstad vara en attraktiv plats att leva och bo i.
Ett socialdemokratiskt ideal om ett jämlikt och rättvist samhälle är grunden. Detta samhällskontrakt
tillåter dig att i frihet och gemenskap med andra vara delaktig i byggandet av ett samhälle som är till
för alla. Detta är vad som kommer skapa de bästa förutsättningarna för goda livsbetingelser för oss
som individer och för samhällsgemenskapen.
Framtidens samhälle kommer kräva mer kunskap av arbetskraften och vi kommer vara tvungna att
göra förändringar i hur vi agerar som arbetsgivare, till exempel en kortare funktionell arbetstid med
en studiedel under arbetsdagen. Detta för att stävja den utveckling av ökade sjuktal och den
utmaning vi har för att rekrytera kunniga och engagerade medarbetare till våra välfärdsområden
inom omsorg och utbildning. Men också för att med rimligare arbetsbörda kommer heltid och
heltidslön vara möjligt för alla dem som idag arbetar deltid för att orka med ett allt mer kvävande
familjepussel, vilket i dagsläget är en könsfråga.
I dag slår arbetslivet olika på individer ifrån olika socioekonomiska grupper. Den lågutbildade riskerar
att bli kvar arbeten med låga löner och otrygga anställningar. I ett kunskapssamhälle kommer denna
segregering efter kunskapsnivå att slå mot frihetskänslan för de som är låsta i ett liv av underbetalt
okvalificerat lönearbete. Vi har i vårt land en väl utbyggd vuxenutbildning, men insatserna måste öka
för att fler ungdomar och unga vuxna ska nå en gymnasieexamen och fler i vuxen ålder ska
möjligheter till utveckling i arbetslivet.
Folkbildningen har en stor betydelse i samhället och två av aktörerna är Folkhögskolorna och
Studieförbunden och gemensamt för dessa är bildningens egenvärde, frivilligheten, lärandet och att
det finns en stark anknytning till folkrörelserna. De bidrar till att göra det möjligt för människor att
påverka sin livssituation och skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen, vilket i sin tur
5

stärker och utvecklar demokratin, yttrandefriheten och samhörigheten. Folkbildningen bidrar också
till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings och utbildningsnivån i samhället, men breddar
även delaktigheten i kulturlivet.
Jämställdhet mellan kvinnor och män har ett omistligt värde i en demokrati. Det är i vardagen som
jämställdhet och ojämställdhet skapas. Genom närhet till invånarna kan kommunen direkt medverka
till att beslut som främjar jämställdhet får effekt i människors vardag. Kristianstad kommun skall leva
upp till den undertecknade CEMR-deklarationen som är ett verktyg för kommunen att integrera
jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.
Diskrimineringslagstiftningen skall efterlevas och principer reglerade i internationella avtal ska
omsättas i praktik på lokal nivå.

I ett socialdemokratiskt styrt Kristianstad sätter vi människan främst och välkomnar de som
vill vara med och ta ansvar i vårt gemensamma samhällsbygge. Inom området ser vi
socialdemokrater följande som avgörande och kommer arbeta för att:
•

Utveckla samarbetet i Skåne Nordost
Kristianstads kommun är ett delregionalt centrum som förutsätter ett nära samarbete med
Region Skåne. Attraktiviteten i vår del av Skåne ökar med ett ännu bättre samverkan med
kommunerna i Skåne Nordost.

•

Matcha kompetens mot samhällets behov
Global rörlighet berikar och ger oss nya kunskaper, erfarenheter och idéer. Genom en
snabbare integration genom kompetenskartläggning med matchningsarbete tar vi tillvara
vara på dessa möjligheter.

•

Stödja insatser för trygghet
Tillsammans med BRÅ, Polisen, socialtjänsten och den idéburna sektorn verka för att hindra
hot och våld i nära relationer och hedersförtryck

•

Utveckla stödet till och samverkan med föreningslivet
Föreningar och hela det civila samhället spelar en ovärderlig roll i arbetet för ökad öppenhet
och tolerans och samverkan med och mellan föreningslivet och den idéburna sektorn måste
därför stärkas och utvecklas i ett Föreningarnas hus.

•

Kristianstad ska utveckla arbetet med de Mänskliga Rättigheterna (MR) så att de inkluderar
alla olika rättigheter med syfte att bli en MR-stad
Med utgångspunkt i CEMR-deklarationen och FN:s deklaration för Mänskliga rättigheterna
ska kommunen tillsätta en politisk beredning vars uppgift är att med utgångspunkt i
deklarationen ta ett helhetsgrepp och samordna frågor inom områdena; integration,
jämställdhet, mänskliga rättigheter, våld i nära relationer, barnkonventionen, HBTQ,
funktionsvariationer och andra socialt utsatta grupper.
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Jobb skapar tillväxt och framtidstro
Det krävs flera politiska insatser för en stark arbetsmarknad. Inte minst måste inträdet för våra unga
och personer med invandrarbakgrund underlättas. En av de stora utmaningarna är att nyanlända
kvinnor lämnas utanför arbetsmarknaden. Vi behöver korta vägen till arbete för denna grupp. Dessa
kvinnor är även underrepresenterade i förberedande utbildning och arbetspraktik. Vi vill att fler ska
förberedas för den svenska arbetsmarknaden och insatser ska ske så tidigt som möjligt.
Vidare vill vi att samtliga gymnasieungdomar ska erbjudas feriearbete. Feriearbete är en bra första
kontakt med arbetslivet och ger möjligheter till referenser och att knyta kontakter. Det finns en
grupp unga som inte går i gymnasieskolan. Målet måste vara skolgång, praktik eller arbete,
kombinerat med behandling eller annat stöd när det behövs. När skolan är slut ska det finnas en
personlig utvecklingsplan som träder i kraft. Det ska finnas tydliga alternativ för fortsatta studier,
praktik eller arbete. Det är inte acceptabelt att ungdomar tvingas till försörjningsstöd endast på
grund av att de är arbetslösa. Det finns även en bortglömd grupp unga vuxna på arbetsmarknaden
och det är personer med funktionsvariationer. Tiden efter gymnasieskolan måste för denna grupp
förberedas väl med ett mål om full inkludering.
En välfungerande offentlig sektor som tar ansvar som utförare och som arbetsgivare och ett varierat
näringsliv med både bredd och spets utgör grunden för en stabil och attraktiv arbetsmarknad. Vi
behöver fler arbetstillfällen i vår kommun men också fler insatser för att de som är utan arbete ska
kunna kvalificera sig för de jobb som faktiskt är lediga, matchningen måste bli bättre. Vi har idag en
hög arbetslöshet samtidigt som flera företag har svårt att rekrytera. Därför är det viktigt att lyfta det
livslånga lärandet, med möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling genom hela livet. Vi
måste generellt öka sysselsättningsgraden för att säkerställa en hög tillväxt och bra förutsättningar
för vår gemensamt finansierade välfärd i kommunen.
Vi vill ha ett stimulerande näringslivsklimat som gynnar innovationer och samarbete. Här står vi inför
en stor utmaning. Kristianstad har en för hög arbetslöshet, inte minst bland ungdomar och utrikes
födda, vilket är förödande både för den drabbade individen men också för samhället i stort.
Arbetslöshet är ett slöseri med resurser som vi inte har råd med. kompetens och självförtroende går
förlorad och den minskande framtidstron skapar utmaningar för kommunen.
Kristianstad ska vara en attraktiv kommun för företagsetablering och här ska man som ung känna
tillförsikt i att man får utbildning och arbete. Näringslivsfrågorna ska stå högt på dagordningen. Vi ska
stimulera och stötta både befintliga och nya aktörer och ge goda möjligheter för etablering.
Kristianstad har goda förutsättningar för ett starkt näringsliv, inte minst inom livsmedelssektorn.
Kontinuerlig samverkan och goda relationer mellan kommun, näringsliv och Högskolan Kristianstad är
avgörande för en positiv utveckling. Krinova är en naturlig mötesplats för idéer, samarbeten och
innovationer. Vi vill utöka och fördjupa den samverkan som finns idag med företag och dess
anställda. Genom att till exempel placera kommunens näringslivskontor på Krinova så knyts
verksamheterna ihop. Mötesplats Kristianstad ska vara en serviceplats med möjlighet till information
och hjälp. Vi har även fördelarna av närheten till den dynamiska Öresundsregionen med ett högt
innovationsklimat och ett näringsliv i ständig utveckling. Idag är avstånden med teknikens hjälp
mycket små, detta underlättar samverkan och delaktighet i hela regionen. Kristianstad måste ta
tillvara på de möjligheter som vår mångkulturella region erbjuder, inte minst vad gäller
språkkunskaper och kulturella erfarenheter.
Vi skall arbeta aktivt för att underlätta etablering av företagande i den gröna näringen samt
besöksnäringen, branscher som kommer vara starka och viktiga för Kristianstad kommun.
Omställningen till ett klimatsmartare samhälle tillsammans med politiska insatser som främjar den
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miljödrivna näringslivsutvecklingen innebär nya jobb för kommunens invånare. Vår fantastiska natur
och gedigna kulturutbud gör Kristianstad attraktivt för besökare och turister, men vi kan bli bättre på
att lyfta fram våra fördelar och utveckla tjänster och verksamheter inom näringen.
Ingen som kan arbeta skall stå utan vägledning och insatser för att få känna den frihetskänsla ett
arbete bringar. Personer som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet eller på grund av att
de har en funktionsvariation skall ledas till en utbildning eller matchas till ett jobb. Utifrån varje
individs förutsättningar ska kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen ha möjlighet att gå in
med lönesubventioner och utbildning. Det är dock viktigt att resultatet inte blir snedvriden
konkurrens och undergrävande av vår partsmodell med kollektivavtal. Privata företag får tillgång till
subventionerad arbetskraft som en tillfällig sponsring för att anställning skall vara långsiktig och
varaktig. Detta skall vara en investering för att få människor som står långt från arbetsmarknaden att
bli del av densamma.
Att öka människors rörlighet genom att förbättra pendlingsmöjligheterna över läns- och
regiongränserna skapar större möjligheter för individen att hitta jobb, och för företagen att hitta rätt
kompetens. Investeringar i infrastruktur och bättre kollektivtrafik är två av de viktigaste strategiska
åtgärderna för att Skåne och Kristianstad ska kunna utnyttja sin potential fullt ut. Skåne är en
flerkärnig storstadsregion med flera mindre och några större centralorter. Infrastruktur bidrar till att
binda samman regionen och skapar möjlighet för människor att bo, arbeta och verka i hela
Skåne. Genom att knyta ihop och låta Kristianstad och övriga kommuner komplettera varandra
skapar vi en trygg tillväxtzon, utan växtvärk, som kan samarbeta med både angränsande regioner,
men även Europa och världen.

I ett socialdemokratiskt styrt Kristianstad skapas arbete som stärker jaget och bidrar till
laget. Inom området ser vi socialdemokrater följande som avgörande och kommer arbeta för
att:
•

•

•

•

•

Motarbeta snedvriden konkurrens
Säkerställa att vid upphandling kräva tillämpligt kollektivavtal samt skapa nära och täta
kontakter med kommunens lokala företagare i ett inkluderande samhällsbygge utan
snedvriden konkurrens och undergrävande av vår partsmodell med kollektivavtal
Skapa Hållbarhet i livsmedelskedjan
Vi ska ställa höga krav i upphandlingar på hållbarhet och miljöaspekter. Genom detta främjar
vi både det lokala näringslivet och nya arbetstillfällen.
Hjälpa kompetensen att hitta rätt och stärka sambandet mellan skola och arbetsliv
Utveckla dialogen med arbetsmarknadens parter för att skapa relevanta upplärnings-,
lärlings-och kompetenstillförselsformer och öka andelen utbildningsinsatser för matchning
mot bristyrken. Fördjupa samarbetet mellan yrkesprogrammen på gymnasiet,
vuxenutbildningen och det lokala näringslivet.
Ta tillvara upphandlingar som en ingång till arbete
Ställa krav på att anställa och möjliggöra för arbetsmarknadspolitiska åtgärder i samband
med upphandlingar för unga vuxna eller för de som står långt från arbetsmarknaden.
Utveckla Krinova som mötesplats, stöd nyföretagande och stärk samarbetet med
Högskolan Kristianstad
Grön och hållbar tillväxt lägger grunden för Agenda 2030 och målen om ekonomisk, social
och miljömässig hållbarhet. De målen är också Kristianstads kommuns. Några nyckelfaktorer
för att nå den målen är innovationsarenan Krinova, Högskolan Kristianstad och den mångfald
av företag och entreprenörer som finns i kommunen.
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Kunskap och livslångt lärande
Alla barn/elever och vuxenstuderande ska få samma chans att lyckas. För oss socialdemokrater är det
livslånga lärandet en förutsättning för att alla medborgare ska få möjlighet att efter sina
förutsättningar bidra till vårt gemensamma samhälle. Kunskap och bildning är grundläggande för att
alla ska känna delaktighet i vårt demokratiska samhälle.
Öka kunskapsmålen, betyg och behörigheter, alla skall ha samma chans att utvecklas
Att ökade kunskapsklyftor och att elevers familjebakgrund har fått betydelse för studieresultaten,
kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Varje förskola och skola måste arbeta utifrån sina
förutsättningar, vilket kräver olika resurser och unika lösningar för att öka likvärdigheten.
Barn/elever från förskola ända upp till gymnasieskola gynnas vad gäller inlärning genom ett
språkutvecklande arbetssätt. På förskolorna följs detta upp genom utbyggnaden av förskolebibliotek
och på lågstadiet genom en läsa-skriva-räkna-garanti. Att vara en god läsare är en förutsättning för
att lyckas med kunskapsinhämtningen under resten av skolan men krävs också för att kunna ta aktiv
del i det demokratiska samhället. Dessutom öppnar läsningen för många härliga upplevelser!
Som en följd av boendesegregation i kombination med det fria skolvalet, uppvisar en del skolor lägre
måluppfyllelse än förväntat. Fokusskolor är en metod att strukturerat lyfta och utveckla dessa skolor.
Detta kan göras genom två-lärarsystem, organiserade rastaktiviteter, använda elevhälsoteam eller
liknande. Behoven avgör insatserna. Genom att låta olika yrkeskategorier göra det de är bäst på och
tidiga insatser kan eleverna få rätt stöd och därmed kunna tillgodogöra sig undervisningen fullt ut.
Arbetet med att förebygga avhopp från skolan ska stärkas.
Studie- och yrkesvägledningen (SYV) behöver stärkas över alla stadier och nu återinförs två veckors
PRAO för grundskoleelever. Ansvaret för SYV vilar på alla grundskolans yrkeskategorier och
kunskapen behöver få mogna för att eleverna ska kunna göra väl underbyggda och realistiska val.
Utbildningsvägarna och de faktiska villkoren för olika yrkeskategorier förändras ständigt och vid
bristande vägledning sker valen utifrån myter och kompistryck. Aktiva insatser för att vidga elevernas
valmöjligheter genom att motverka traditionella yrkesval ska genomföras.
Den bästa garantin för att komma in på arbetsmarknaden är en gymnasieexamen och insatser krävs
för att öka andelen elever med fullständig gymnasieexamen. Elever som lämnar yrkesprogram är
anställningsbara direkt, ofta i branscher med stor efterfrågan. Vi vill initiera en utredningen gällande
körkortsutbildning för att reda ut vad kommunen kan och får göra för att kunna ge elever som går på
yrkesprogram där det krävs körkort för att vara anställningsbar, till exempel omsorgspersonal och
hantverkare, bästa möjliga förutsättningar. Det är en fråga om jämställdhet att såväl kvinnor som
män ska kunna påbörja en körkortsutbildning inom yrken där det behövs körkort. Nationella beslut i
frågan ska så snabbt som möjligt implementeras i kommunens skolor. Det är också angeläget att
arbetsmarknadens parter får större ansvar och mer inflytande över utbildningarna i syfte att göra
dessa mer attraktiva och uppdaterade. Vi vill också underlätta för vuxna med eller utan
gymnasieexamen att läsa in yrkesutbildningar via yrkesvux.
Trygghet och rätten att vara "sedd"
Att möta eleverna där de befinner sig innebär inte bara att stödja dem som har det svårt med
inlärning. Utredningar visar att elever med särbegåvningar ofta inte utmanas tillräckligt utan istället
finner utbildningen så långsam att de tröttnar och tappar lusten. Elever på alla nivåer har rätt att
utmanas i sitt lärande och för att kunna möta upp gymnasieelever på rätt nivå vill vi öppna upp för
ett ökat samarbete med Högskolan Kristianstad och möjligheten att läsa enstaka kurser där.
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Alla barn/elever har rätt att känna sig trygga och sedda och ha tillgång till friheten och rättigheten att
själv få välja vem de vill vara. Därför anser vi att det är viktigt att ett aktiv arbete med
likabehandlingsplanen sker tillsammans med all personal, men även med eleverna. All diskriminering
ska motverkas och ett aktivt arbete med att synliggöra all form av diskriminering gör våra unga till
mogna människor i framtiden.
Internationalisering
Kristianstad är en del av världen. Här finns barn/elever och medarbetare med olika bakgrunder och
erfarenheter, denna kunskapsbas är en framgångsfaktor och konkurrensfördel i vår globala värld. Vi
vill uppmuntra deltagande i internationella projekt såsom partnerskapsprojekt. Projekt som drivs
genom EU-medel och syftar till ökat utbyte mellan länder och vi ser gärna att en del av
yrkesutbildningarnas praktik förläggs utanför Sverige på den global arbetsmarknad.
Skolan är det enda tillfället i livet när vi har möjlighet att erbjuda en gemensam mötesplats för alla. Vi
vill bryta segregationen genom att skolor med en hög andel svenska elever ska ges möjlighet att få en
partnerklass i en skola där eleverna har en hög mångkulturell bakgrund. Målet med detta är att få
möta och lära känna människor i en annan miljö och ifrån en annan kultur och så småningom bli en
del av ett bredare nätverk. Det är viktigt att träffas men det finns också rika möjligheter för elever
och lärarkollegor att mötas med hjälp av digitala hjälpmedel.

I ett socialdemokratiskt styrt Kristianstad kräver vi att alla skolor ska vara bra skolor och
inom området ser vi socialdemokrater följande som avgörande och kommer arbeta för att:
•

•

•

•

•

Skapa en jämlik kunskapsskola där alla barn har lika rätt av växa och lära
Genom fokus på tidiga insatser och ett språkutvecklande arbetssätt ska alla elever
garanteras det stöd de behöver för att lära sig att läsa, skriva och räkna. Den fortsatta
på utbyggnaden av förskolebibliotek spelar här en viktig roll i satsningen på språk och
läsning i förskolan och skolan.
Öka insatserna för att fler ska nå gymnasieexamen
Utveckla studie- och yrkesvägledningen genom alla stadier i grundskolan så att
eleverna kan göra mer underbyggda val och förstärk den specialpedagogiska
kompetensen i gymnasieskolan. Utveckla yrkesprogrammen i samarbete med
arbetsmarknadens parter och inför fler utbildningsvägar till yrkesprogrammen för
vuxna genom yrkesvux.
En barnomsorg som fungerar med arbetslivet
Inför förskola med flexibla öppettider mellan kl.06-19 tillgänglig på varje basort. Vi vill
förbättrad möjligheterna till barnomsorg för barn till vårdnadshavare som arbetar på
obekväma arbetstider.
Förstärk fritidshemmens undervisning
Fritidshemmen är en egen skolform och styrs sedan 2016 av egen del av läroplanen. Vi
vill stärka kvaliteten i fritidshemmen genom att ge personalen tid att planera och
utveckla verksamheten.
Stärk elevhälsan genom förebyggande arbete och samarbete
Förstärk elevhälsoteamens förebyggande arbete för en bättre fysisk och psykisk
elevhälsa. Samarbetet mellan exempelvis skola, sociala myndigheter och psykiatrin
behöver stärkas för att bättre hjälpa de barn och elever som behöver stöd.
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Leva och bo
En grön vision för Kristianstad
Klimatfrågan är en global utmaning som måste tas på allvar. Det är vårt ansvar gentemot kommande
generationer. De utmaningar som vi löser idag lägger grunden för framtida generationer, men det är
ett långsiktigt arbete som kräver samsyn och samarbete på alla plan. Denna utmaning måste
hanteras såväl lokalt som regionalt, nationellt och internationellt. Klimatpolitiken är i högsta grad en
fråga om solidaritet och handlar därmed om jämställdhet, rättvisa och demokrati. Kristianstad skall
bli ett föredöme i hållbar utveckling och klimatkommunen Kristianstad skall märkas! Kristianstad ska
ta tillbaka positionen som Sveriges bästa klimatkommun med en fortsatt riktning mot framtiden.
Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet utgör grunden för
miljö- och klimatarbetet i kommunen.
Utbyggd biogasproduktion och energiomställning är viktiga delar för att uppnå målet att bli en
fossilbränslefri och långsiktigt hållbar kommun. En hög konsumtionsnivå innebär även en stor mängd
avfall som måste hanteras och tas tillvara på bästa sätt. Kristianstad var tidigt ute med sopsortering i
hushållen, nu införs hämtning av sorterade sopor vid grinden. Det ska vara enkelt och smidigt att
återvinna och det kommer att behövas ytterligare åtgärder för att både sortera sopor och minska
användningen av förpackningar, plaster med mera.
Varje kommun har ett ansvar att se till den egen miljöpåverkan. Upphandlingar ska alltid ta hänsyn
till energibesparing och miljövänliga alternativ. Renoveringar och underhåll av fastigheter görs
miljövänliga. Kommunens klimat- och energistrategi är ambitiöst i sin målsättning och ska alltid följas
vid upphandlingar. Trafiken är en avgörande faktor för att minska på miljöfarliga utsläpp. Vi måste på
olika sätt minska biltrafik, transporter och avgaser. Kristianstad har påbörjat övergången till biogas
inom flera områden men sätta en tydlig målsättning, bland annat med fler tankstationer för att öka
tillgängligheten till biogas som bilbränsle. Det krävs en välfungerande kollektivtrafik som på ett
effektivt sätt binder samman de olika orterna i kommunen. Påverkansarbete gentemot Region Skåne
är avgörande för att förbättra möjligheterna till kollektivt resande i vår kommun. Kan vi knyta
samman och samordna skolskjutsbehovet med den ordinarie kollektivtrafiken skapas resvanor bland
elever som vänjer elever vid ett hållbart resande. Detta möjliggör för ökat användarvärde i ett
kollektivtrafikkort som skolan då kan erbjuda. Eleverna kan känna friheten att själv transporteras sig
till vänner och aktiviteter.
I Kristianstads kommun har vi fantastiska naturområden som måste värnas och utvecklas.
Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike är utsett av Unesco i syfte att bevara, utveckla och stödja
våra unika natur och kulturhistoriska värden. Biosfärområdet ska genomsyra alla kommunala
förvaltningar och förstärkas i olika samarbeten exempelvis med Högskolan i Kristianstad och
näringslivet. Kristianstad Vattenrike kan bli ett internationellt vetenskapligt centrum för
biosfärforskning. Det är viktigt att samtliga våra naturområden sköts och underhålls så att de
fortsätter att vara attraktiva för besökare. Marknadsföring och information om vår fantastiska natur
ska förstärkas för att stimulera besöksnäringen. Våra naturområden ska så långt som möjligt vara
tillgängliga för alla.
Forskare är eniga om att en av framtidens ödesfrågor kommer att vara tillgången på friskt vatten.
Grundvattnet i Kristianstads kommun håller hög kvalitet och det måste värnas och skyddas. Det är
inte rimligt att vårt grundvatten används till exempelvis bevattning och toaletter och det är därför
nödvändigt att det upprättas en plan för hur vi i kommunen kan hushålla bättre med våra
vattenresurser. Vi tar ansvar för att överlämna ansvaret för vårt samhälle till våra barn och barnbarn
med gott samvete!
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I ett socialdemokratiskt styrt Kristianstad prioriterar vi klimatet och miljön. Inom området ser
vi socialdemokrater följande som avgörande och kommer arbeta för att:
•

Bygga ansvarstagande och miljösmart
Livscykelanalyser skall göras när kommunen underhåller och renoverar fastigheter och
anläggningar, så att det mest miljövänliga och energisnåla alternativet väljs. Vi vill fortsätta
ställa krav på inomhusmiljö genom att certifiera enligt Miljöbyggnad Silver.

•

Satsa på miljövänliga bränslen
Fortsätta utvecklingen av biogasproduktion i egen regi och även öka användningen av elbilar
och laddstolpar för elfordon.

•

Maxa kollektivtrafikens användning
Samordna skolskjutsbehovet med den ordinarie kollektivtrafiken genom aktiva förhandlingar
med Skånetrafiken, med mål att möjliggöra stärkt kollektivtrafik i våra mindre tätbebyggelser
och kollektivtrafikkort till samtliga elever.

•

Dra nytta av solen
Fortsätta satsningen på solenergi i kommunen genom att prioritera att placera solceller på
kommunala byggnader, befintligt bostadsbestånd och möjliggöra för ökad solcellsinstallation
vid nybyggnationer.

•

Säkerställa den långsiktiga vattenförsörjningen
Kristianstads kommun har en långsiktig plan där reningsverk och andra anläggningar
moderniseras och förbättras. Detta arbete är av högsta prioritet de närmsta åren.
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Bo och leva i stad och på landsbygd
Kristianstads kommun är stor till ytan och berikad med både en central stadskärna och en
omfattande landsbygd. Vi är både den lilla storstaden och den stora småstaden! En kommun med ett
stort omland har många fördelar, men även en del utmaningar. Vi vill att hela kommunen ska leva.
För det krävs ett varierat boendeutbud och en god samhällsservice i hela kommunen. Framför allt i
våra basorter måste offentlig service såsom förskola/skola, vårdcentral, folktandvård, bibliotek och
kollektivtrafik för medborgarna värnas.
Alla människor ska ha rätt till en bostad, det är ett av våra mest grundläggande behov. Det är
egentligen ett statligt ansvar att tillse att alla människor får ett passande boende med en rimlig
standard till en överkomlig kostnad. Främst är det de unga och människor med låga inkomster och
med få kontakter som drabbas när bostadsmarknaden inte kan erbjuda olika sorters boende. Vi
måste ha ett varierat utbud av bostäder för alla – ungdomar, studerande, barnfamiljer, små hushåll
och äldre i hela vår kommun. Vi måste även följa Högskolan Kristianstads behov av studentbostäder
för att kunna leva upp till den kommunala bostadsgarantin. För att uppnå detta är det viktigt att
stimulera en fungerande flyttkedja där olika sorters boende frigörs naturligt. Vi ser särskilt ett stort
behov av fler hyresbostäder till rimlig kostnad. Även ett socialt blandat boende är avgörande för att
nå en större integration i kommunen. Den generella välfärden är det bästa medlet för preventiva
arbetet mot trygghet. Men vi ser att i socioekonomisk utsatta delar av Kristianstad krävs mer direkta
trygghetssatsningar. Därför ska vi se till att det finns ett gott samarbete mellan kommunen och
polisen. Det ska vara tryggt att vistas ute på alla gator i Kristianstad. All stadsplanering av offentlig
miljö ska ta hänsyn till trygghetsaspekter.
Kommunen har beslutat om riktlinjer för bostadsförsörjning. Det handlar om att garantera
markförsörjning, uppmuntra och möjliggöra för olika aktörer att bygga i kommunen. ABK har därmed
en central roll, då det är ett helägt kommunalt bolag. ABK:s uppdrag att bygga och förvalta bostäder
ska fortsatt utvecklas. Idag har bostadens utformning och anpassning fått allt större betydelse. Ett
sådant exempel är anpassade boenden för äldre, i närheten av den tidigare bostaden med tillgången
till samhällsservicen. Vi vill därför verka för en god service i alla våra basorter, vilket även kräver ett
aktivt samarbete med Region Skåne.
Våra bostäder har stor påverkan på miljön. Det är viktigt att vi arbetar både med att säkerställa att all
nybyggnation görs enligt höga miljökrav samt att det gamla beståndet rustas upp till motsvarande
kravnivå som vid nybyggnation. Det faller sig också naturligt att kommunen planerar framtida
bebyggelse utifrån tillgänglighet och kollektivtrafiknära lägen för att underlätta ett miljövänligt
resande. Det är en utmaning då vi samtidigt måste värna den värdefulla åkermark och de
grönområden vi har i vår kommun. Det handlar om såväl förtätning i attraktiva bostadsområden som
utveckling i basorterna. Det ska finnas bra boende för alla i vår kommun!

I ett socialdemokratiskt styrt Kristianstad skapar vi bra boende och möjligheter till en
inspirerande fritid. Inom området ser vi socialdemokrater följande som avgörande och
kommer arbeta för att:
•

Bygga för framtiden – hela kommunen ska leva!
Hålla en fortsatt hög takt i bostadsbyggandet som möjliggör ett ökat utbud av
hyreslägenheter och bostadsrätter i kommunens basorter.
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•

•

Ett brett boendeutbud
Fler blandade upplåtelseformer vid nybyggnationer eller förtätningar av redan befintliga
bostadsområden som motverkar segregering och möjliggör bostad åt alla oavsett
ekonomiska förutsättningar
Bygg ut staden vid högskolan
Styra byggandet av Näsby och Lingenäsområdet som framtidens stadsdel, socialt hållbart och
integrerat, med bland annat det nya bostadsområdet väster om Högskolan Kristianstad.

•

Satsa på det vårt gemensamma byggande
Säkra och stärka det kommunala fastighetsbolaget ABK och dess roll som garant för ett gott
ekonomiskt boende för kommunens invånare.

•

Trygg och säker stadsplanering
All stadsplanering av offentliga miljöer ska ta hänsyn till trygghetsaspekter så som upplysning
och övervakningsmöjligheter samt säkerställa riskminimering gällande barnsäkerhet vid
trafikmiljöer.

14

Ett rikt kultur- och fritidsliv
Föreningslivets betydelse för barns och ungdomars tillgång till en meningsfull fritid kan inte
överskattas. Genom idrottsföreningar, kulturföreningar, scoutkårer, ridklubbar och många andra får
tusentals unga möjligheter till en meningsfull fritid. Det ideella arbetet som unga och vuxna lägger
ner som ledare och föreningsaktiva är av oerhörd betydelse för kommunens attraktivitet. Den är en
central uppgift för kommunen att ha en bra dialog med föreningslivet. Det borgar för att det stöd
som ges av kommunen också utformas så att det främjar föreningslivets utveckling.
Inga barn ska behöva avstå från idrott på sin fritid för att de inte har råd med utrustning. Vi ska
därför arbeta för att starta ett Sportotek. Likt ett bibliotek, ska utrustning som behövs för idrott,
kunna lånas och den utväxta lämnas in, för ekonomin och för miljöns skull. Men viktigast är att
Sportoteket ger fler barn en möjlighet till idrott och en mer meningsfull fritid. För idrotten kommer
idrottskvarteren på Söder att spela en växande roll, inte minst när det gäller större publika
arrangemang. Även för idrottens föreningsliv kan Söder utvecklas till en gemensam mötesplats, med
fler gemensamma aktiviteter och kreativa möten som stärker idrottens ställning i kommunen.
Barn och unga växer och utvecklar sin kreativitet och skaparkraft genom kultur. Kultur är en lika
omistlig del för barn och unga, som kunskaper i ämnen som matematik och svenska. Det finns goda
möjligheter att ta del av kultur här i kommunen, men kulturen når inte alla. Vi behöver därför en
nysatsning på barnkulturen! Barnkulturen behöver ta mer plats, få mer utrymme i kommunens
verksamhet. Det ska finnas tillgång till kultur i hela kommunen och biblioteken. Basorterna är naven
för detta. Biblioteken ska behålla sin självklara roll som traditionella bibliotek, men dessutom få en
vidgad roll som lokala kulturcentra. I detta behöver vi arbeta för att möjliggöra ökade öppettider för
tillgängligheten.
Kristianstad är värdkommun för två regionala kulturinstitutioner Regionmuseet och Musik i Syd.
Regionmuseet är det största besöksmålet i Kristianstad med nästan 150 000 besökare om året.
Kommunens konsthall drivs av Regionmuseet och har blivit en uppskattad och välkänd konstaktör
långt utanför kommunens gränser. Vi bör ytterligare utveckla konsthallens roll i kommunen och
dessutom verka för att stärka dess betydelse i regionen.
Evenemang av olika slag betyder mycket för kommunens attraktivitet. Arenans möjligheter ska tas till
vara och en utveckling av idrottskvarteret på Söder öppnar nya möjligheter. Bokfestivaler och
Bionalen lockar många besökare och har potential att locka ännu fler besökare från hela regionen.
Fritidsgårdarna spelar en central roll för många ungdomar. De verkar för att ge kommunens
ungdomar möjligheter till en aktiv, allsidig och meningsfull fritid under drogfria former. Gårdarna
arbetar aktivt för att stärka demokratiska värderingar och värderingar om alla människors lika värde.
Fritidsgårdarna drivs, med kommunal finansiering, av Kristianstads Fritidsgårdsforum. Ett skäl för
drift i föreningsregi är att också på ett enklare sätt åstadkomma ett ideellt engagemang kring
fritidsgårdarna. Klart är att fritidsgårdarnas öppettider behöver ses över. Fritidsgårdarna ska vara
öppna när skolan är stängd! Kommunen behöver stärka sitt stöd till Fritidsgårdsforum.
Det måste säkerställas att det finns ett forum för ungdomars påverkan på kommunens verksamhet.
Ungdomar skall ges goda möjligheter att forma sin vardag, i sin kommun, på den plats man bor och
går i skolan. Ungdomar vill vara med och påverka på samma sätt som alla andra. De bryr sig om till
exempel miljöfrågor, samhällsplanering och bostadsbyggande och ska ha möjligheter att ge sina
synpunkter och vara delaktiga i samhällsbygget.
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I ett socialdemokratiskt styrt Kristianstad skapar vi bra kulturutbud och möjligheter till en
inspirerande fritid. Inom området ser vi socialdemokrater följande som avgörande och
kommer arbeta för att:
•

Stötta det ideella föreningslivet
Skapa ett föreningarnas hus samt möteslokaler i kommunens samtliga basorter för ett
aktivare föreningsliv som kan ha verksamhet och marknadsföra sina aktiviteter mot nya
målgrupper generellt ska stödet till det ideella föreningslivet öka.

•

Synliggör vår natur och andra besöksmål
Utveckla tillgängligheten och statusen för natur- och friluftsområden och cykelleder med
förbättrad skyltning och kartmaterial samt tillse till att alla basorter har en offentlig toalett.

•

Utveckla kulturen för barn och ungdomar
Ökad satsning på kultur för barn och unga. Kulturen ska nå alla unga i kommunen, oberoende
av vart man bor eller har för bakgrund.

•

Göra idrotten tillgänglig för alla.
Arbeta för att starta ett sportotek som möjliggör utlåningsfunktion för privatpersoner
gällande idrottsutrustning.

•

Stärka ungas kreativitet och delaktighet i samhället
Förbättrade öppettider för kommunens fritidsgårdar.
Utveckla Barbacka och biblioteken i basorterna till kulturcentra för barn och unga, där
kreativiteten sätts i centrum tillsammans med ett fokus på demokrati och jämställdhet.
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En gemensam välfärd för allas trygghet och välmående
Bra vård- och omsorg för alla som behöver
Kristianstads kommun liksom hela Europa står inför en framtid där våra kommuninvånare kommer
att leva längre än sina föräldrar vilket innebär att vår befolkning blir allt äldre. För att kunna bibehålla
livskvaliteten för alla krävs det att samhället anpassas. Vi har under denna mandatperiod arbetat för
att ge möjlighet till ett aktivt åldrande på flera plan. Ett arbete för att bibehålla en god hälsa och en
fortsatt delaktighet i samhället. Detta arbete vill vi fortsätta och utveckla.
För att nå målet om ett samhälle där alla oavsett ålder och funktionsvariation kan känna sig trygga,
delaktiga och känna meningsfullhet krävs det att vi samarbetar. Kommunen, frivilliga aktörer, andra
myndigheter, regionen och näringslivet.
Vi riktar särskilt fokus till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsvariation,
vilken syftar till att stärka skyddet av de mänskliga rättigheter som personer med funktionsvariation
har enligt de konventioner som redan finns. Detta kräver ökad fysisk tillgänglighet, ökad tillgänglighet
till service, kollektivtrafik, kultur och sociala arenor att mötas på. Det kräver också rätt till arbete och
sysselsättning.
Äldre och personer med funktionsvariationer ska genom omsorgens insatser kunna skapa ett tryggt
liv med god livskvalité. Goda levnadsvillkor för den åldrande befolkningen förlänger möjligheterna för
den enskilde att behålla en god hälsa. Vi vill att det skall finnas äldreboende och boende för personer
med funktionsvariation efter behov både i staden, basorterna och på landsbygden. Boendemiljön
skall utformas så den ger trivsel, inspiration och möjlighet till gemenskap när man önskar detta.
Inredningen skall vara anpassad efter de boendes behov och öka deras självständighet. Befintliga
boenden behöver uppfräschning och anpassas efter dagens behov så som nya tekniska lösningar.
Utifrån ”Digitaliseringsplanen” vill vi fortsätta utveckla den digitala välfärden och därmed öka
möjligheten för den enskilde att leva ett självständigt och tryggt liv. Utvecklingen av den digitala
välfärden ska inte bara vara en ekonomisk åtgärd. Tekniken ska inte ersätta utan underlätta den
mänskliga kontakten.
Omsorgen och vården skall utgå från en grundläggande människosyn med allas lika värde,
självbestämmande, rätt att få leva i relation med andra, rätt till trygghet och att bli bemött med
respekt. Genom att utgå från individen och inte gruppen blir omsorgen och vården personcentrerad.
Den blir flexibel, tillgänglig och ger brukaren trygghet och kontinuitet samt kontroll över sitt eget liv.
Vården och omsorgen skall i sig utföras av personal med hög kompetens. En utmaning för
verksamheten är det stora rekryteringsbehov som ligger framför oss. Därför är det viktigt att
kommunen tar hand om den vård- och omsorgspersonal vi har och erbjuder dem adekvat
kompetensutveckling.
En viktig del i ett hälsofrämjande arbete genomförs på våra mötesplatser i kommunen. Att utveckla
verksamheterna på våra mötesplatser är därför en prioriterad fråga. Vi ser gärna att besökarna och
ideella föreningar är delaktiga i denna utveckling. På mötesplatserna kan det finnas möjlighet till
fysisk träning, studiecirklar, matlagning. Kulturinslag och aktiviteter i vardagen för äldre och personer
med funktionsnedsättning skall ha hög prioritet. Varje människa är unik och har olika intresse därför
bör det ges möjlighet att påverka utbudet så att det tillgodoser den enskildes önskemål. Anhörigas
insatser är även de ovärderliga och stödet till dem behöver hela tiden utvecklas och förbättras.
Anhörig ska få vara anhörig och inte minska sin egen arbetstid, eller helt avsluta sitt arbete för att
vårda.
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Vår kommun har idag ett äldreboende som drivs av personalen som en självstyrande verksamhet. En
självstyrande verksamhet ökar personalens delaktighet, ansvar och ger kortare beslutsvägar. En
flexibel och stimulerande arbetsmiljö för personalen ger en kreativ och stimulerande miljö för de
boende. För att fortsätta utvecklingen av kvalitén inom omsorgen av äldre och personer med
funktionsvariationer vill vi införa ett kvalitetspris. Priset skall uppmärksamma och stimulera arbetet
som utförs och utgå från givna kriterier
För att få en levande landsbygd krävs tillgänglighet till kollektivtrafik. För många äldre som väljer att
bo kvar på landet minskar tillgängligheten avsevärt när man inte längre kan köra bil. Långa avstånd
till kollektivtrafik innebär inte att man har rätt till färdtjänst. En utbyggd kollektivtrafik med
kompletteringstrafik minskar behovet av andra insatser.

Inom området ser vi socialdemokrater följande som avgörande och kommer arbeta för att:
• Fortsätta att utveckla moderna och inbjudande bostäder för äldre och personer med
funktionsvariationer
Fler boenden ska ges möjligheten att drivas som självstyrande enheter/intraprenader. Det ska
serveras god mat i en trevlig måltidsmiljö där varje gäst känner sig delaktig.
•

Modern och ansvarstagande omsorg, inte bara en fråga för omsorgen
Välfärdsteknologi ska öka medborgarnas möjligheter att leva ett självständigt liv, samtidigt
som det kan förenkla medarbetarnas arbete. Hinder i offentliga miljöer ska avlägsnas.
Omsorgens verksamheter ska HBTQ-certifieras.

•

En välfärdsorganisation som håller, med väl utbildad personal
Säkerställa att alla medarbetare har rätt kompetens vid nyrekrytering, samt möjligheter för
kompetensutveckling. Tjänster som specialistundersköterskor ska inrättas, för fler
karriärvägar inom omsorgen.

•

Fortsätta utveckla kulturarrangemang och aktiviteter för äldre och personer med
funktionsvariationer
Fler mötesplatser med aktiviteter som ger förutsättningar för ett hälsosamt åldrande och
bryter en ofrivillig ensamhet, ska inrättas. Det ska vara lika enkelt för äldre och personer med
funktionsvariationer att ta del av utbud av kultur och nöjen, som för andra.

•

Möjliggöra fler anställningar för personer med funktionsvariationer
Alla i vuxen ålder ska ha möjligheten till arbete och egen försörjning. Fler insatser behöver
göras av såväl kommun som andra att anställa fler personer med funktionsvariationer.
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Trygghet och stöd, nya chanser i livet
Barn måste få leva i trygghet och inte tyngas ned av föräldrars ekonomiska eller sociala utsatthet.
Inga ansträngningar kan bli för stora för att skydda barn mot fattigdom och utsatthet. Barn skall ha
en bostad att komma hem till, allt annat är ett misslyckande. En väsentlig del av kommunens sociala
verksamhet måste handla om att se till att alla barn ges förutsättningar till ett gott liv med drömmar
om framtiden.
Det måste säkerställas att barnavårdsärenden som inkommer från skola, kuratorer och sjukvården
blir utförda inom lagstadgad tid. De åtgärder som behövs för att följa lagstiftningen måste vidtas. Vi
vet grunden till en människas yrkesliv läggs under uppväxten. Om vi inte fångar upp och hjälper barn
och ungdomar under skoltiden är risken stor att de hamnar i en utsatt position och utan
sysselsättning under stora delar av sitt liv. Det ska vara en självklarhet att unga människor ska se med
förväntan och optimism på sin framtid.
Det är alldeles för lätt att hamna i en svår ekonomisk situation. För många är marginalerna allt för
knappa och det kan vara svårt att få vardagen att gå ihop. SMS-lån kan utgöra frestelser för både
unga och äldre. Budgetrådgivning behöver förstärkas. Det ska vara enkelt att få stöd om man hamnar
i en situation där man behöver det. Förebyggande arbete med att informera ungdomar redan på
högstadiet kan vara ett sätt att sprida kunskap så att man inte faller för frestelsen med till exempel
SMS-lån. Det finns stora risker med snabba internetbaserade spel att dra på sig skulder, som med nya
lån genererar ännu större skulder.
Tolerans, öppenhet och demokratiska värderingar ska prägla det förhållningssätt som kommunen
möter medborgarna med. All verksamhet i kommunen ska genomsyras av värderingar som
motverkar främlingsfientliga krafter i samhället. Odemokratiska värderingar och diskriminering ska
alltid bekämpas. Mäns och kvinnors lika rättigheter att forma sina egna liv är självklart. Strukturer
som förtrycker unga flickor och unga kvinnor ska aktivt motarbetas, som till exempel hedersrelaterat
våld. SFI utgör en viktig del i integrationen då språket är en nyckel in i samhället.
Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld mellan närstående. Det gäller både i heterosexuella
och samkönade relationer samt mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer. Det som
kännetecknar den här formen av våld är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka
känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet
sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen
pågår.
Våld mot kvinnor definieras i dag som en allvarlig kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter och är
ett stort samhälls- och folkhälsoproblem som kräver omfattande stödåtgärder till våldsutsatta och
förebyggande åtgärder. Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck.
Kännetecknande för våldet är att det inte utövas av en enskild man mot en enskild kvinna i en
parrelation, att det grövsta våldet i regel är välplanerat och att både kvinnor och män kan utsättas.
Kristianstads invånare ska kunna leva tryggt och trygga.

Inom området ser vi socialdemokrater följande som avgörande och kommer arbeta för att:
•

Inga barn ska fara illa i vår kommun.
Inga ansträngningar kan bli för stora för att skydda barn mot fattigdom och utsatthet. Barn
som inte har det bra hemma eller inte mår bra av andra skäl ska få stöd så fort som möjligt.
Samarbetet mellan kommunens förvaltningar och andra, som till exempel sjukvården,
behöver utvecklas och stärkas.
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•

Stötta civilsamhällets engagemang
Insatser från civilsamhället som ger trygghet och främjar samhörighet med samhället ska
uppmuntras och stöttas. Kommunfullmäktige beslutade 2016 om ett samarbete med
föreningslivet i Kristianstad, syftande till att bättre ta tillvara den kraft som finns inom
föreningslivet till exempel inom det sociala området. Kommunen ska aktivt stödja tillkomsten
av sociala företag och idéburet- offentligt partnerskap (IOP).

•

Bostaden – en social rättighet
Det kommunägda ABK gör stora bosociala insatser i sina bostadsområden. Insatserna måste
dock förbättras när det gäller till exempel bomodellen ”Bostad först”. Det ska finnas en god
beredskap för att erbjuda tillfälliga bostäder till de som av olika skäl kan behöva det.
Kvinnojourens arbete med att ge stöd till kvinnor är ett exempel på när en bostad kan
behövas snabbt.

• Förhindra att ungdomar hamnar i utanförskap
Detta ska ske genom att utveckla ungdomsvården och vuxenvården inom kommunen samt
genom satsningar på för drogförebyggande arbete. I detta syfte ska vi stärka samarbetet
mellan polisen, socialtjänsten och skolan.
•

Budget och skuldrådgivning ska stärkas
Genom tidigare insatser för att förhindra att unga människor hamnar i skuldfällan.
Budgetrådgivningen behöver stärkas till kommuninvånare som av olika skäl fastnat i dålig
ekonomi och skulder.
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En välskött kommun
Kristianstadborna ska kunna leva gott genom hela livet. Socialdemokraternas Kristianstad bygger på
en vision om ett jämlikt samhälle med en rättvis fördelning av gemensamma resurser. Vårt mål är att
utjämna sociala skillnader och skapa de bästa förutsättningar för våra invånare att kunna leva ett
gott liv. Kommunen är kommuninvånarnas, medborgarnas, egen organisation för att lösa frågor som
behöver gemensamma lösningar. Uppdraget mot medborgarna kommer alltid i första hand. Hela den
kommunala organisationen ska vara inställd på att ta initiativ, planera och genomföra åtaganden
med medborgarnas egen medverkan och på deras villkor. Medborgardialogen ska utvecklas inom alla
kommunala verksamheter. För att klara uppdragen på ett bra sätt ska det finnas kompetent och
välutbildad personal. Det ska finnas goda möjligheter till utveckling och en stimulerande och säker
arbetsmiljö. Välutbildad och motiverad personal ökar chanserna för att välfärdstjänsterna ska nå en
hög kvalitet.
Skattefinansierade verksamheter i kommunen ska vara öppna för insyn, kontroll och demokratiskt
inflytande. Alla medborgare har rätt till insyn. Socialdemokraternas uppfattning är att den
gemensamt finansierade välfärden i huvudsak ska bedrivas i offentlig regi.
För att långsiktigt säkra en hög kvalitet på våra välfärdstjänster krävs god och välskött ekonomi. Full
sysselsättning är absolut nödvändigt för att kunna tillgodose invånarnas behov av en välfärd av hög
kvalitet. En hög grad av medvetenhet i den kommunala organisationen om vikten av effektiv
hushållning med skattemedel är avgörande. Vi vill att utmaningsrätten tas bort. Det är inte rimligt att
näringslivet har initiativrätt att ta över och driva kommunala verksamheter som vård och omsorg. För
att klara större investeringar och överbrygga förändringar i konjunkturen är det angeläget att uppnå
målet om ett årligt överskott om 2 procent i driftsbudgeten. I tider med stora utmaningar är det dock
alltid en avvägning som ska göras i förhållande till verksamhetens behov, varför ekonomiska
regelverk och resultatmål måste kunna tillämpas konjunkturellt.
Kristianstads kommun är en stor arbetsgivare med en bred organisation. Personalen har ett tufft
uppdrag, att klara medborgarnas krav på service och hög kvalitet. Socialdemokraterna i Kristianstad
har som mål att kommunens anställda ska arbeta i en trygg och utvecklande organisation som satsar
på sin personal. Då skapas förutsättningar för att leverera en hög kvalitet i uppdraget.
Vi vill se en god arbetsmiljö med trygga anställningar där målet är inriktat på tillsvidareanställningar.
När det gäller rätten till en tillsvidareanställning, efter en visstidsanställning, ska samtliga dagar av
visstidsanställningar summeras, oberoende av vilken form av visstidsanställning som varit fallet. Vi
vill att konceptet Vita Jobb förs in i den kommunala upphandlingspolicyn. Genom att tillämpa Vita
Jobb-konceptet så förstärks de sociala kraven i upphandlingarna. Det innebär bland annat krav på en
god arbetsmiljö och kollektivavtal. En trygg och säker arbetsmiljö innebär ett aktivt arbete mot
ohälsa i alla former. Det behövs fortsatt riktade insatser till grupper där ohälsan är hög. Det är viktigt
att våra anställda ska kunna arbeta och vara friska fram till pensionering.
Villkoren i arbetslivet ska vara lika för kvinnor och män, för unga och äldre, för svenskfödda och de
som är födda i ett annat land. Mångfalden berikar på en arbetsplats. Mångas erfarenheter blir allas
erfarenheter, det skapar dynamik och utveckling. Kommunen som arbetsgivare ska spegla samhället i
stort för då berikas organisationen. För att bäst ta tillvara den dynamiken måste villkoren vara lika.
Lönerna ska vara jämställda. Det är nödvändigt att fortsätta arbetet med att utjämna osakliga
löneklyftor mellan kvinnor och män. Ett klimat där envars unika kunskaper och erfarenheter kommer
till sin rätt ska stimuleras och stödjas. Ett målmedvetet arbete med att undanröja fördomar och
myter ska genomföras i kommunens förvaltningar. Fortfarande är det vanligt i många
kvinnodominerade yrken med deltidsanställningar. Det försämrar kvinnors möjligheter till ett
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självständigt liv. Med en heltidstjänst förbättras också utvecklingsmöjligheterna i arbetet. Därför ska
heltid vara norm och en rättighet för kommunanställda i Kristianstad – deltid ska vara en möjlighet.
Modeller där måttet för heltid prövas ska tas fram
En socialdemokratisk politik innebär att vi vill skapa goda livschanser för våra medborgare. Det vill vi
göra genom att utveckla samarbetet med näringsliv, med statliga myndigheter, ideella föreningar och
andra organisationer. Samverkan är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv och för att kommunen
ska bli en god arbetsgivare. Kristianstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ser till att
arbete ska gå att förena med familj och fritid!

Inom området ser vi socialdemokrater följande som avgörande och kommer arbeta för att:
•

Verka för ökad personaltäthet, särskilt i vård och omsorg och rekrytera nya medarbetare till
kommunen
Efterhand som fler blir äldre kommer det att behövas fler medarbetare inom omsorgens
verksamheter. Fler medarbetare kommer att behövas till såväl befintliga verksamheter som
för nya. Målet är medarbetarna som rekryteras ska spegla ett tvärsnitt av befolkningen i
kommunen.

•

Ha nolltolerans mot mobbning och trakasserier på arbetsplatsen
Ett gott, öppet och tillitsfullt arbetsklimat lägger också grunden för kvalitet i arbetet och
servicen gentemot medborgarna.

•

Arbetsmiljöfrågorna ska stå i fokus och vara prioriterade för att motverka sjukfrånvaron
Utbildning och kunskap gällande arbetsmiljöfrågor skall krävas för arbetsledande uppdrag
inom kommunens verksamhet. Ett aktivt arbetsmiljöarbete är en avgörande faktor för friska
arbetsmiljöer och välfungerande arbetsplatser. Arbetstidsmodeller där måttet för heltid
prövas tas fram.

•

Skapa möjligheter till kompetensutveckling för alla
Möjligheten till utveckling i arbetet är en grundläggande faktor för att kommunen ska vara
en attraktiv arbetsgivare som lockar nya, kompetenta, medarbetare. Kompetensutvecklande
insatser under arbetstid är sätt att öka attraktiviteten och göra arbetet mer stimulerande.

•

Ha en god ordning på kommunens ekonomi och verksamhet
Avgörande för den kommunala servicen är att den som styr har en god ordning på ekonomin.
Den som gillar den offentligt styrda verksamheten måste också ta hand om den väl. Det är
den bästa garantin för att kunna ge kommunal service med god kvalitet. Det som sker lokalt
hänger ihop med det som sker nationellt. En S-märkt regering ger de bästa förutsättningarna
för kommuner med höga välfärdsambitioner.
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