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Skrivargruppen som tagit fram detta förslag enligt uppdrag från Arbetarekommunens styrelse 

som även beslutat om processen för framtagandet av det kommunal-politiska 

handlingsprogrammet för 2023–2026. 

 

 Ulrika Tollgren (sammankallande)  ulrika.tollgren@gmail.com   

  Anders Tell  anders.f.tell@gmail.com   

  Martin Hallingström Skoglund  Martinhk@live.se   

  Kristina Lindbåge  tinalindbage@icloud.com   

  Kalle Olofsson  kalle2001@hotmail.com   

 

Programmet inleds med 10 huvudpunkter för ett bättre Kristianstad. Därefter följer tio avsnitt där 

vi har arbetat in synpunkterna från s-föreningarna, nämndgrupper och enskilda medlemmar.  
Använd nu detta program i arbetet med ett ännu bättre Kristianstad. 
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Frihet. Jämlikhet, solidaritet – Det är de ord som sammanfattar våra socialdemokratiska 

värderingar.   

Frihet, därför att friheten att forma sina liv måste gälla alla. En samhällsgemenskap blir som bäst 

när var och en av oss får växa i frihet. Därför har Socialdemokraterna alltid varit och är ett 

frihetsparti. Alla ska ha möjlighet att nå ”sina bästa stämningars längtan”, som Hjalmar Branting 

så fint en gång uttryckte för lite mer än 100 år sedan. Det finns en reservation och det är att min 

frihet inte får gå ut över någons annans frihet.   

Jämlikhet, därför att vi är övertygade om att jämlika samhällen är bäst för alla. Inte så att vi ska bli 

likadana, men att vi alla ska ha samma möjligheter till ett rikt och fritt liv. Med jämlika 

förutsättningar i livet skapar vi också ett samhälle utan stora klyftor mellan människor.   

Solidaritet, därför att samhället är en gemenskap som vi bygger tillsammans. Solidariteten 

innebär också att vi alla ska ha lika förutsättningar att vara med och påverka och bestämma. Vi 

behöver en skola som rustar alla unga för ett kommande vuxenliv.    

Nu presenterar vi socialdemokrater ett nytt kommunalpolitiskt handlingsprogram för åren 2023–

2026. Vårt program, som innehåller en rad konkreta förslag, tar sin utgångspunkt i våra 

värderingar om hur vi vill att vår samhällsgemenskap ska se ut. För oss socialdemokrater handlar 

det om att bygga välfärden stark. Med förskolor och skolor. Med vård och omsorg. Med kultur 

och fritid. Med bostäder och grönområden. Med näringsliv och arbete. Med hållbarhet och en 

god hälsa. Med delaktighet och tillit.     

Vi trivs i Kristianstads kommun. Låt oss tillsammans göra vår kommun till en ännu bättre plats att 

bo, leva och verka i!    

“För det första, jag vill att vi tar tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan, sjukvården och 

äldreomsorgen. 

Nummer två är att Sverige ska leda klimatomställningen i världen, både för att kunna skapa 

långsiktigt hållbart samhälle med jobb i Sverige men också för att vara ett föredöme i världen. 

Nummer tre: 

Jag vill, nej jag kräver att vi vänder på varenda sten för att bryta segregationen och röka ut det 

våld som hotar hela vår samhällsgemenskap och vi ska göra det på det sättet som vi 

socialdemokrater alltid har gjort. Vi ska säga det som krävs och göra det som krävs, steg för steg 

reform för reform, det sitter i vårt politiska dna.” 
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I ett socialdemokratiskt styrt Kristianstad sätter människan främst och välkomnar alla som vill 

vara med och ta ansvar i vårt gemensamma samhällsbygge.  Kristianstad är en växande kommun 

med fler än 86 000 människor som bor här och inflyttningen fortsätter. Till det kommer de som 

arbetspendlar hit, studerar här eller besöker vår bygd som turister, för handel eller för att ta del 

av konst, kultur och event av olika slag. Hälften av oss bor utanför staden, ofta i någon av våra 25-

tal större orter. Detta gör Kristianstad till landets tätortstätaste kommun. Det finns en väldig 

mångfald av boendemiljöer, natur och möjligheter till arbete. Kristianstad är både stad och land, 

skogar och öppna marker, sjöar och hav.   

Vi tror på alla människors lika värde och rätt. Vi vill skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara 

några – kan känna frihet, trygghet och framtidstro. 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. I vårt Sverige hålls ingen 

tillbaka, och ingen lämnas heller efter. Därför står vi upp mot ojämlikhet, rasism, sexism och 

homofobi. Alla ska bidra efter sin förmåga, och alla får ta del av en generell och skattefinansierad 

välfärd efter behov. Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 om ekonomisk, social och miljömässig 

hållbarhet är bra verktyg för att nå vår framtidsvision. En framtid där vi alla blir starkare när vi 

håller ihop och löser problem och utmaningar tillsammans. Det är detta vi kallar den svenska 

modellen, och den vill vi socialdemokrater utveckla.  

Rätten att försörja sig är grundläggande för vårt välfärdssamhälle och därför går jobben och 

skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslöshet före allt annat. Det är den enskilt 

viktigaste insatsen för att öka jämlikheten. Välfärden ska gå att lita på, och den ska hålla hög 

kvalitet och finnas när vi behöver den. När människor är trygga växer också friheten. 

Sammanhållningen måste öka, men det görs inte genom skattesänkningar, nedskärningar och 

sänkta löner – eller för den delen genom att ställa grupper mot varandra. I stället ska vi minska 

klyftorna, bryta segregationen och bekämpa brottsligheten. Vi vill att Kristianstads kommun tar 

täten och går före andra kommuner i sitt utvecklingsarbete – för trygghet, ett gott liv, boende, en 

stark arbetsmarknad, en god utbildning och ett aktivt miljöarbete. Ett socialdemokratiskt styrt 

Kristianstads kommun har höga ambitioner och tar plats i täten.    

Välfärden i form av vård, skola och omsorg ska utjämna skillnader och inriktas på människors 

behov. Den ska vara demokratiskt kontrollerad och ta vara på välfärdsarbetarnas kompetens. 

Byråkrati och administration ska minimeras. Idéburna verksamheter kan bidra till välfärden men 

marknadsexperiment och jakten på vinstutdelning hör inte hemma här. Tillitsbaserad styrning ska 

stärkas och utvecklas. Välfärden ska alltid organiseras och fördelas utifrån behov, och välfärdens 

resurser ska gå till just välfärden - inte till privata vinster.  

Nordöstra Skåne utgör en stark tillväxtregion och tillsammans skapar vi det samhälle som vi vill 

leva i. Kristianstads kommun utgör motorn för utveckling och samarbetsskapande. Vi behöver ett 

gemensamt samhällsbygge, där var och en är med och bidrar och känner ansvar för vårt lands 

utveckling och framtid. Med en sådan uttalad roll kan vi bidra till ett Sverige som håller ihop och 

kommunens invånare får ta del av samarbetsvinsterna.  
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I ett socialdemokratiskt styrt Kristianstad ska alla känna sig hemma, oavsett ålder, bostadsort 

eller bakgrund. Det är ett mål i sig att alla vi som bor här ska känna framtidstro, trygghet och tillit 

till sina medmänniskor. Unga ska ha en bra skolgång där det finns gott om möten med andra 

unga. Bostadsområdena ska kännetecknas av trygghet och gemenskap genom goda bostäder 

och attraktiva boendemiljöer. Våra gemensamma ytor; torg, parker och andra offentliga miljöer 

ska vara inbjudande och trygga platser för naturliga möten mellan människor. För att nå målet 

om ett samhälle där alla oavsett bakgrund inkluderas och känner meningsfullhet krävs en 

förbättrad samverkan mellan olika aktörer. 

Kristianstads kommun har bra verktyg för samarbeten med föreningar och polis och andra 

myndigheter. Dessa samarbeten ska utvecklas och från kommunens sida ska vi främja 

myndighetssamverkan mot brott. Svarta affärer och kriminalitet stjäl resurser från det stora 

flertalet som lever ett hederligt och ärligt liv. Unga som begår brott kan vi aldrig acceptera! Det 

är ett slöseri med mänsklig skaparkraft. Vi behöver stärka arbetet med både förebyggande 

insatser riktade mot unga och stödja polisen i deras arbete för att förhindra brott. Att barn och 

unga är trygga under barn- och ungdomsåren betyder allt för vuxenåren som följer. Förskolor och 

skolor ska lägga grunden för nyfikenhet och framtidstro. Kunskap och bildning ska vara den 

naturliga vägen till ett självständigt vuxenliv med självständiga vägval i livet. Ett aktivt föreningsliv 

ger möjligheter till en rik fritid där intressen kan fördjupas. Trygga hemförhållanden är 

fundamentala. De föräldrar som behöver stöd i sin roll som förälder ska få det. Priset när 

någonting går snett för en ung människa är alldeles för högt. Därför kan aldrig våra 

ansträngningar att stödja positiva vägar i livet aldrig bli för stora.     

Vi behöver alla ett starkt välfärdssamhälle. Ingen ska vara beroende av allmosor eller 

förmögenhet för att ens barn ska får en bra skolgång, sjukvård med bra kvalitet eller att ha det 

tryggt som äldre. Det är en grundbult i Socialdemokraternas idé om ett tryggt samhälle för alla.  

Det finns ändå de som behöver solidariteten i ännu högre grad än de flesta av oss. Unga som 

hamnar snett och riskerar att fastna i kriminalitet eller missbruk. Barn och unga som har föräldrar 

som inte riktigt klarar av sin föräldraroll. Den som blir sjuk eller arbetslös och har svårt att hitta 

tillbaka till ett tryggt och gott vardagsliv. Den kvinna som blir misshandlad i hemmet eller den 

unga kvinna som inte tillåts göra egna livsval. För dem behövs det starka samhällets solidaritet 

som allra mest. Var och en av oss som bor här ska känna trygghet. Otrygghet skapar rädsla och 

misstänksamhet. Vi kan aldrig acceptera att det finns ett litet fåtal som fördärvar andras trygghet.     

När det gäller barns och ungas villkor behövs ett långtgående samarbete mellan kommunens 

förvaltningar; barn- och utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen, kultur- och fritids-

förvaltningen och arbete- och välfärdsförvaltningen. Det är ett arbete som kan fördjupas och 

utvecklas. Hit hör också samverkan med civilsamhället, framför allt det oerhört rika och 

mångfacetterade föreningslivet. Pojkar och flickor, män och kvinnor ska ha lika villkor till trygghet 

och möjligheter till ett fritt liv. Gamla föreställningar om könsroller hindrar framför flickor och 

unga kvinnor att fritt forma sina liv. Kvinnor är mer drabbade än män av våld och förtryck. 

Kvinnojouren är en viktig samarbetspartner till kommunen i sitt stöd till våldsutsatta kvinnor. 

Föreställningar om heder begränsar kvinnors liv och måste bekämpas. Trygghet måste också 

gälla för dem som av olika skäl tappat fotfästet i tillvaron. Samarbetet med Stadsmissionen är 

oerhört betydelsefullt för dem som behöver livlinan till tak över huvudet och ett mål mat. Det är 

ett misslyckande från samhällets sida när den sortens hjälp behövs, men det är dessvärre 

nödvändigt. Trygghet och nya chanser i livet måste också gälla för dem som kanske mist sitt 
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hopp om en bättre framtid. Vi behöver arbeta för att bryta hopplösheten med en bostad, med 

sysselsättning och arbete och med individuellt stöd i olika former.     

Alla människor ska ha rätt till en bostad, det är ett av våra mest grundläggande behov. Det ligger 

i alla våras intresse att se till att människor får ett passande boende med en rimlig standard till en 

överkomlig kostnad. Främst är det unga och människor med låga inkomster eller 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. 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. Villor blandat med hyres- och bostadsrätter runt om i kommunen 

och dess basorter gör att det är möjligt att bo kvar i samma område när hälsan sviktar och 

förändrade familjesituationer ger också unga människor en större valfrihet att välja boendemiljö 

Vi behöver öka investeringarna i socialt utsatta delar av kommunen för att göra dessa områden 

mer attraktiva för en bredare grupp av samhället, med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi ser 

också behovet av mer direkta trygghetssatsningar i vissa socioekonomisk utsatta områden. Därför 

ska vi se till att det finns ett gott samarbete mellan kommunen och polisen. Det ska vara tryggt 

för alla att vistas ute på alla gator i hela Kristianstads kommun. De som bor i stadsdelen Österäng 

har under en följd av år sett servicen i området försämras. Biblioteket måste öppnas igen och det 

finns goda skäl att för en distriktssköterska på området. Centrumanläggningen är i dåligt skick 

och ABK:s planer på en förnyelse med en ny centrumbyggnad både för förskola, skola, bibliotek, 

kyrka och lägenheter måste bejakas. Gamlegården, med fler än 5000 boende och därav en stor 

andel unga, behöver ytterligare satsningar. Framför allt behövs insatser av förebyggande karaktär 

som stöd till föreningsliv, fritidsgård och lov- och sommaraktiviteter. Det behövs fortsatta 

investeringar i processen kring stadsutveckling på Näsby.  

  

• Förbättrad samverkan mellan föreningsliv, myndigheter, regionen och 

näringslivet för ett tryggare Kristianstad. Stötta civilsamhällets engagemang. 

• Föreningssamverkan är en viktig del i det stödjande arbetet som kommunen 

behöver utveckla. Idrott, kultur och andra föreningar är avgörande för ett 

jämlikt Kristianstad 

• Myndighetssamverkan mot brott, för tryggheten. Inga barn ska fara illa i vår 

kommun och kommunen skall aktivt verka för att koppla ihop myndigheter och 

andra aktörer som kan uppmärksamma trassliga familjesituationer eller barn 

som far illa eller riskerar att falla i utanförskap    

• Bostaden – en social rättighet: Utöka “Bostad först” och ställ krav vid 

nyproduktion att blandad bebyggelse med möjligheter till socialt 

ansvarstagande   

• Våldsutsatta kvinnor ska inte riskera hemlöshet: En plan för hur våldsutsatta 

kvinnors bostadsförsörjning ordnas ska tas fram.  

• Budget och skuldrådgivning: Med samhällets krav, på såväl unga-vuxna som 

barnfamiljer, måste stöd erbjudas för att inte ekonomin skall stå i vägen för bra 

livsval eller barns rätt till en jämlik uppväxt. Det stödjande arbetet för 
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människor med små ekonomiska marginaler skall vara lättillgängligt och utan 

stämplar.   

• Försörjningsstödet ska vara jämställt: Det innebär att det ska delas 

proportionellt lika till båda parter i ett gemensamt hushåll. På så vis motverkas 

ekonomiskt våld och förutsättningarna för ekonomisk frihet blir mer jämlika. 

• Förhindra att ungdomar hamnar utanför genom att stötta 

ungdomsorienterade projekt och “Unga föreningar” som involverar unga i 

ansvarstagandet föreningsverksamhet   

• Etablera ett Ungdomens Hus som riktar sig till unga vuxna (likt Fryshuset i 

Malmö) med kultur och idrottsaktiviteter, mötesplats med betydelsefulla 

vuxna/ledare och förebilder, CV-skrivning, coachning och 

avhopparverksamhet är alla avgörande delar i det förebyggande och 

demokratifrämjande arbetet.   

• Ökat socialt arbete i kommunens socioekonomiskt ”utsatta områden” som 

bygger på relationsfrämjande och uppsökande arbete samt sociala aktiviteter 

med fokus på idrott, bildning och kultur i samverkan. Vi vill att 

Trygghetsvärdarna blir en permanent verksamhet.   

• Placera en enhet från socialtjänsten på polisstationen. Att snabbt identifiera 

och agera underlättas om en särskild enhet från socialtjänsten delar lokaler 

med polisen.  

• Sätt upp fler kameror på skolor, förskolor och offentliga byggnader för att 

minska skadegörelse och öka tryggheten för medborgarna. 

• Arbeta för en förstärkt närvaro av polisen, ortspoliser och kvarterspoliser 

• Vi föreslår att en beredning för Mänskliga rättigheter utses i syfte att 

Kristianstads kommun på sikt ska bli en MR-stad.  

• Vi står upp för allas lika värde och rätten att älska vem man vill. Kommun ska 

vara aktiv medarrangör i Kristianstad Pride.  
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I ett socialdemokratiskt styrt Kristianstad skapas jobben som stärker jaget och bidrar till laget. 

Arbetsmarknadspolitiska insatser är en investering för att få människor som står långt från 

arbetsmarknaden att bli en del av den oavsett bakgrund, språkkunskaper eller 

funktionsvariationer. Ingen som kan arbeta ska stå utan vägledning och insatser för att få 

känna den känsla av egenmakt det innebär att kunna försörja sig själv.  

En grön omställningen av samhället, dess värdeskapande och dess infrastruktur kräver en 

gemensam investeringsvilja och samarbete. Med en gemensam inriktning, för det växande 

Skåne, kan full sysselsättning nås och arbetssökande kan begränsas till när människor söker nya 

utmaningar. Att skapa möjlighet för människor att bo, arbeta och verka i hela Skåne är ett 

prioriterat mål för att få en jämnare utvecklingstakt.  

Det krävs flera politiska insatser för en stark arbetsmarknad. Inte minst måste inträdet för våra 

unga och personer med invandrarbakgrund underlättas. Vi vill att fler ska förberedas för den 

svenska arbetsmarknaden och insatser ska ske så tidigt som möjligt. I vår roll som arbetsgivare 

måste vi satsa på våra kommunanställda och hålla motivationen uppe för att erbjuda den bästa 

kommunala servicen invånarna kan förvänta sig. Därför är det viktigt att lyfta det livslånga 

lärandet, med möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling genom hela livet.   

Kommunens organisation behöver möjliggöra arbetslivserfarenhet genom ”prova på arbeten” 

efter gymnasiet för de utan erfarenhet eller kontakt med arbetsmarknaden. Detta möjliggör 

avvägda vägval för studier och framtidsinriktning. 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, och kommunen måste öka sina insatser för att 

samverka med arbetsförmedlingen och erbjuda ett bra alternativ till de privata arbetsförmedlare 

som riskerar att göra arbetsförmedling till en vinstorienterad marknad.  Samtliga 

gymnasieungdomar behöver erbjudas feriearbete. Kommunen ska var ett föredöme och ha höga 

mål för att erbjuda arbeten, sysselsättning och praktik hela året till dem som behöver extra stöd 

för att få ett arbete. Det kan ske genom till exempel lönebidragsanställningar eller andra 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder, Vi vill fortsätta arbetet att växla från försörjningsstöd till arbete.  

En viktig del är att utveckla och tillgängliggöra användandet av kollektivtrafik. Regionen behöver 

långsiktigt utveckla en ökad skatteburen finansiering av kollektivtrafiken möjliggör enhetliga taxor 

mellan Skånes kommuner, bättre arbetspendling och en stärkt skånsk arbetsmarknad. Det kan 

inte nog betonas vilken funktion en enhetlig taxa har för arbetspendling där Storstockholms 

arbetspendling är det tydligaste exemplet. Genom att knyta ihop och låta Kristianstad och övriga 

kommuner komplettera varandra skapar vi en gemensam och lättillgänglig arbetsmarknad där 

samarbeten, synergier och nytänkande skapas. En trygg tillväxtzon, utan växtvärk, skapar 

samarbeten med både angränsande regioner, Europa och världen.    

Parallellt med påverkansarbetet mot regionen behöver gång- och cykelpendlingen stärkas 

genom bättre underhåll, upprustning och utveckling mot ett sömlöst cykelnätverk. God mobilitet 

mellan kommunens alla delar behöver planläggas där cykelarbetspendling för resor inom ett 20 

minuters avstånd prioriteras särskilt. Supercykelkoncept som en tydlig viljeinriktning i 

förhandlingarna med Region Skåne och Trafikverket. 
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Sverige ska vara ett land där människor genom hela livet kan utbilda sig för att ta de jobb som 

växer fram. Det ställs allt högre krav på förnyade kunskaper och färdigheter genom hela 

arbetslivet. Många svenskar i alla åldrar har tack vare Komvuxstudier fått de grunder som krävts 

för att möta arbetslivets förändrade kompetenskrav eller förverkliga sina drömmar om utbildning. 

Vi vill satsa på vuxenutbildningen och yrkeshögskolan för att det ska vara möjligt att växa och 

växla under hela livet. Därför vill vi underlätta för vuxna med eller utan gymnasieexamen att läsa 

in yrkesutbildningar via Yrkesvux. Kommunens organisation och det lokala näringslivet behöver 

även utveckla fler samarbeten som kan leda till lärlingsplatser för de som inte kan eller vill lära sig 

genom traditionell skola. 

Pandemins har inneburit att antalet permitteringar och uppsägningar ökat men även att fler 

elever i behov av stöd inte klarat kraven utan därför är beroende av den kommunala 

vuxenutbildningen för att kunna gå vidare ut i arbetsliv eller studier. Till Komvux kommer även 

vuxna som inte studerat på många år men även studerande med tidigare skolmisslyckanden i 

ryggsäcken. Tack vare Komvux ges en andra eller tredje chans att lyckas komma in eller 

återetablera sig på arbetsmarknaden, få ett jobb och därmed makten över sitt liv. 

Vuxenutbildningen utgör ett av samhällets skyddsnät och utgör en viktig arbetsmarknadsinsats 

Det är oroande att alltfler kurser genomförs på distans av ekonomiska skäl. Allt mer av 

vuxenutbildningen läggs ut på privata anordnare enligt principen lägsta pris per poäng. För oss 

socialdemokrater är det grundläggande att slå vakt om en väl fungerande och tillgänglig 

kommunal vuxenutbildning.   

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 stärker och utvecklar demokratin, yttrandefriheten och samhörigheten. Folkbildningen 

bidrar också till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället 

och breddar även delaktigheten i kulturlivet. 

• Vi prioriterar vuxenutbildningen och yrkeshögskolan för att det ska vara 

möjligt att växa och växla genom hela arbetslivet. 

• Vi slår vakt om fortsatt stöd till Folkbildningen i form av Folkhögskolor och 

Studieförbund.  

• Varje studerande i vuxenutbildningen ska ha rätt att få den närundervisning 

och det studiestöd som krävs för att fullgöra sina studier.  

• Inför regelbundna kvalitetskontroller gällande undervisningskvalitén när 

privata utförare anlitas inom vuxenutbildningen.  

• Utveckla en effektivare och mer individanpassad SFI: Det ger bättre 

förutsättningar att kombinera SFI med annan vuxenutbildning.    

• Möjliggör fler anställningar för personer med funktionsvariationer. Såväl 

livskvalitén för individen som innovationsklimatet för kommunen stärks när 

personer med funktionsvariationer erbjuds sysselsättning och arbetstillfällen   

• Stärk matchningsgruppen och den kommunala förmedlingen av 

arbetstillfällen.  



12  

  

• Kristianstads kommun ska inte förlita sig på privata vinstdrivna 

arbetsförmedlare utan skall utveckla och stärka sin roll som förmedlare.    

• Ge föreningslivet det stöd som krävs för att ta steget att skapa arbetstillfällen, 

framför allt på landsbygden. Kommunen ska stödja föreningar och 

kulturskapande verksamhet så att dessa klarar att ta steget som arbetsgivare 

för personer som saknar arbetslivserfarenhet eller som står långt ifrån 

arbetsmarknaden.     

• Skapa en “feriejobbsgaranti” där samtliga gymnasieungdomar erbjuds 

sökbara feriearbeten   

• Fortsätta satsningen med kommunala ungdomsjobb under lov och helger. 

• Kristianstads kommun ska vara i framkant med att utbilda, utveckla och 

anställa personer som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden för att växla 

bidrag till förvärvsarbete. 

• Arbeta för enhetliga taxor i hela Skånes kollektivtrafik. Biljettpriserna ska vara 

rimliga och kollektivtrafiken ska anpassas så att det går att bo, leva och verka i 

hela Skåne och inte bara där flest reser.   

• Det behövs stora satsningar för att förbättra för gång och cykelpendling. 
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I ett socialdemokratiskt styrt Kristianstad ska vi ha en jämlik kunskapsskola där varje barn och 

elev ges goda förutsättningar att lära för livet och utvecklas som människa. Vi vill ha färre barn i 

grupperna, både under skoldagen och på fritidshemmen. Vi socialdemokrater kan aldrig 

acceptera att familjebakgrunden fått så stor betydelse för hur elever lyckas i skolan. Fokusskolor 

är en metod att lyfta och utveckla dessa skolor och detta kan göras genom två-lärarsystem, 

organiserade rastaktiviteter, använda elevhälsoteam eller andra åtgärder som kartläggningen 

kommer fram till. Vi föreslår att skolor med låga studieresultat över en längre tid stärks genom att 

utses till fokusskola och därmed få riktat och forskningsbaserat stöd för ökad kvalité.    

Förskolan är starten på det livslånga lärandet och stimulerar barns utveckling. Vi vill minska 

barngruppernas storlek för att ge varje barn mer vuxentid, en mindre stimmig miljö och därmed 

en ännu tryggare omsorg. Den ska också vara tillgänglig oavsett föräldrars arbetstider. Barn har 

från 3 års ålder rätt till allmän förskola och vi vill öka tiden från 15 till 25 timmar i veckan för att ge 

de barn som har störst behov av stöd en ännu bättre start i livet. För barn med hemmavarande 

föräldrar kan Öppna Förskolan även utgöra ett viktigt föräldrastöd och därför vill vi återöppna 

den på Österängsområdet. 

Alla barn/elever och vuxenstuderande ska ges möjligheter att lyckas. För oss 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.  Därför är vi motståndare till friskoleaktiebolag 

där vinstintresset ställs över samhällets och medborgarnas krav på en skola som sätter elevens 

undervisning och utveckling främst.    

Studie- och yrkesvägledningen (SYV) behöver stärkas över alla stadier och vi har återinfört  

PRAO.   Utbildningsmöjligheterna och arbetslivet förändras ständigt och det är av största vikt att 

varje enskild person för den vägledning som krävs för att ta ställning för sin framtid. Aktiva 

insatser för att vidga elevernas valmöjligheter är därför viktiga. Den bästa garantin för att komma 

in på arbetsmarknaden är en fullständig gymnasieexamen och insatser krävs för att alla ungdomar 

ska ha möjlighet att klara detta.   

Fritidshemmet utgör en egen skolform med en egen del av läroplanen och därför anser vi att det 

är självklart att även personal på fritidshem ges möjlighet till reglerad planeringstid. Vi vill satsa 

på ökad rörelse både i samband med undervisning i skolan och på fritids, på raster och genom 

att fler elever tar sig till och från skolan genom att gå eller cykla. Barn som rör på sig under 

uppväxten mår bättre både fysiskt och psykiskt och lägger därigenom grunden till en bättre hälsa 

genom resten av livet. Skolvägarna samt hur skolgårdar och lekplatser utformas och deras storlek 

är viktiga aspekter liksom god tillgång till tätortsnära naturliga miljöer.   

Vi måste se till att varje barn och elev får det stöd de har rätt till oavsett diagnos. Kuratorer, 

sjuksköterskor och andra ej undervisande vuxna har en viktig roll för goda studieresultat och 

därför kommer vi att satsa på elevhälsan. Elevhälsan är även viktig för att för att motverka psykisk 

ohälsa och mobbning och för att öka tryggheten och skapa en bättre arbetsmiljö för både elever 

och vuxna. Skolan behöver också bli bättre på att uppmärksamma och förebygga de strukturer 

som gör att det finns elever som blir så kallade ”hemmasittare”.     
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Vi arbetar för tidiga insatser i förskola och skolan för att främja en god språkutveckling. Att vara 

en god läsare är en förutsättning för att lyckas med kunskapsinhämtningen under resten av 

skolåren men krävs också för att kunna ta aktiv del i arbetslivet och i det demokratiska samhället. 

Läsa-skriva-räkna-garantin fångar upp behoven innan de blir ett problem och förskolebiblioteken 

bornar för att alla barn får många härliga läsupplevelser. Att samordna folk- och skolbiblioteken i 

Tollarp och Arkelstorp skulle kunna öka servicen för både eleverna och medborgarna. 

Låt varje barn ta del av Musik- och kulturskola i hela kommunen. Människors tillgång till kultur är 

och förblir en demokratisk fråga. Därför är det viktigt att barn och unga kan ta del av kultur utan 

att plånboken bestämmer. 

Näktergalen är en världsomspännande organisation vars syfte är att bidra till breddad rekrytering 

för vidare studier. Tillsammans med Högskolan Kristianstad har detta projekt gjort skillnad för 300 

barn i Kristianstads kommun sedan starten 1997. Alliansstyret styret valde att avsluta projektet 

Näktergalen i Kristianstad 2020 men vi vill återupprätta detta samarbete.  

Varje barn/elev har rätt att känna sig trygg och sedd och ha tillgång till friheten och rättigheten 

att själv få välja vem de vill vara.  Kristianstads kommun 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 också att flera vuxna med olika 

former av funktionsvariationer blir ambassadörer i våra skolor och ges arbete eller praktik för att 

kunna fungera både som förebilder och bryta fördomar.   

 

• Skapa en jämlik kunskapsskola där alla barn och elever kan växa som 

människor och lära sig färdigheter så att de kan nå ett rikare liv. 

• Fortsatta lässatsningar genom hela skoltiden, från förskolebibliotek till 

gymnasieelevers läsande.     

• Alla elever ska ha tillgång till utbildad skolbibliotekarie.     

• Ge varje barn rätten att vistas i förskolan 25 timmar i veckan 

• Satsa på förskolan genom att ge pedagogerna mer tid med varje barn 

• Fortsätt satsningen på att stärka skolor med låga elevresultat genom 

konceptet Fokusskola.   

• Förstärk fritidshemmens undervisning och ge pedagogerna reglerad 

planeringstid    

• Stärka studie- och yrkesvägledningen över alla stadier 

• Öka insatserna för att fler ska nå gymnasieexamen   

• Stärk elevhälsans förebyggande arbete, varje elev ska få den hjälp och det 

stöd som krävs för att klara skolan och utvecklas som människa. Vi vill införa 

hälsokontroller med fokus på psykisk hälsa.  

• Vi vill satsa på ökad rörelse i skolan för ökad inlärningsförmåga och bättre 

psykisk och fysisk hälsa    

• Det ska finnas barnomsorg på obekväma arbetstider: Förskolan ska vara 

tillgänglig och skapa förutsättningar för att personer inom dygnsöppen 

verksamhet inte ska tvingas tacka nej till arbete på grund av bristande 

barnomsorg.  
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• Vi kräver Öppen förskola på Österängsområdet  

• Varje barn och elev ska ha rätt att ta del av musik- och kulturskolan till en låg 

avgift  

• Återuppta projektet Näktergalen i samarbete med Högskolan Kristianstad   

• Inför en modell där alla elever ges tillfälle att under sin skoltid möta och lära 

känna en funkisambassadör.  

• Inför kostnadsfria mensskydd på kommunens högstadie- och gymnasieskolor 
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Ett socialdemokratiskt styrt Kristianstad ger mer liv till åren. Allt fler blir allt äldre och andelen 

äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång som också ställer höga krav på 

en väl fungerande omsorg.  Kristianstads kommun väntar de närmsta åren en ökning på ca 2 400 

personer i ålder 65 år och uppåt och ca 2 000 personer i åldern 80 år och uppåt. Vi behöver därför 

satsa ytterligare på förebyggande insatser för äldres rätt till hälsa. Det gör vi genom att skapa 

platser att umgås på, genom kulturen, genom matlagning, genom fysisk aktivitet och 

studiecirklar. Det arbete som görs idag på mötesplatserna ska fortsätta och utvecklas.   

Synen på att bli äldre håller på att förändras och hälsa har ingen maxålder. Därför ska vi som 

kommun verka för att inkludera våra åldersrika i breda sammanhang. Vi ska söka samarbete med 

idéburna sektorn, idrottsrörelsen, regionen, andra myndigheter och näringslivet. Äldre i 

arbetslivet ska ses som en tillgång, vi ska dra nytta av rika erfarenheter från ett långt arbetsliv. Det 

är givetvis förenat med en hållbar arbetsmiljö som möjliggör arbete fram till pension.    

Välfärdsteknik och digitaliseringen når även omsorgen och ska ses som en möjlighet till trygghet 

och frihet.  Att bo kvar hemma så länge man önskar ska vara möjligt, samtidigt som att man ska 

känna sig trygg med att den dagen vårdbehovet ökar ska plats finnas på äldreboende.    

• Karriärvägar för äldre: Satsa på äldre som arbetskraft i hela kommunen. 

Arbetet är en viktig del av våra liv och där det är möjligt ska vi som 

arbetsgivare verka för att ta tillvara på den erfarenhet åldersrika har av ett helt 

arbetsliv.  Mentorskap för erfarenhetsöverföring ska vara en möjlig karriärväg 

för äldre inom omsorgen.   

• Utveckla mötesplatserna: Ge fler föreningar, studieförbund möjlighet att driva 

mötesplatsverksamhet för ett utökat utbud av aktiviteter för alla. Genom 

gemenskap kan vi bryta isolering och det uppsökande arbetet för ensamma 

ska vara prioriterat.  

• Genom gemenskap kan vi bryta isolering och det uppsökande arbetet för 

ofrivilligt ensamma ska vara prioriterat 

• Förstärk dialogen mellan Skånetrafiken och målgruppen äldre 

• Kommunens pensionärsråd och Högskolan Kristianstad ska vara naturliga 

samtalspartner i skapandet av ett äldrevänligt Kristianstad. 

• Hjälpmedel ska möjliggöra frihet i vardagen, det ska aldrig bli en 

plånboksfråga. 

• Kristianstad ska delta i WHOs nätverk för äldrevänliga städer och kommuner. 

 

Äldreomsorg 

I ett socialdemokratiskt styrt Kristianstad ska omsorgen vara trygg och nära oavsett var du bor, 

i stad eller landsbygd. Vi ska verka för att sociala skäl som tex upplevelsen av social trygghet ska 

vara tillräcklig i sig för att beviljas vård och omsorgsboende. Socialdemokraterna i Kristianstad 

menar att marknadsexperimentens tid är slut i äldreomsorgen. New Public Management och 

vinstjakt hör inte hemma i äldreomsorgen. Modeller och vård som bygger på tillit och evidens ska 

vara basen i allt omsorgsarbete.   
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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. Därför ska arbetet med HBTQ frågor och mångfald synliggöras. Genom att utgå från 

individen och inte gruppen blir omsorgen och vården personcentrerad. Att se hela individen 

innebär att ta hand om allt från det friska till sjuka, munhälsobedömningar ska utföras, och ingen 

ska vara rädd för att dö ensam i smärta. Tänderna är en del av kroppen och vi stödjer införandet 

av ett högkostnadsskydd i hela landet. 

Vi ska satsa på det förebyggande arbetet i hemsjukvården och sträva efter en hög 

personalkontinuitet. Ett sätt kan vara att kombinera tjänster med forskning och arbete i omsorgen 

och på så vis få en naturlig evidens och utveckling som leder till högre kompetens och kvalitet. 

Den teambaserade vården ska vara i fokus för att uppnå den personcentrerade vården. Hälso- 

och sjukvårdskompetensen ska förstärkas för att möta de med komplexa vårdbehov. Anhöriga 

ska få lov att vara anhöriga och inte ofrivilliga vårdare. Anhörigstödet ska vara en naturlig del av 

all omsorg. Att få leva sitt liv självständigt i eget boende, med ett socialt liv du själv valt och ha 

god hälsa kan idag vara möjligt men det krävs möjliggörare. Mötesplatserna är av stor betydelse, 

precis som upplevelsen av hemtjänsten.   

Hemtjänsten når idag fler personer än de sköra äldre i behov av omsorg. Hemtjänst ska upplevas 

som första klassens vård och service. Det kräver hög personalkontinuitet, och rätt kompetens. Vi 

vill införa en modell i hemtjänsten som bygger på team som består av olika professioner så som 

sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, fysioterapeut, biståndshandläggare 

och chef. Tvärprofessionella team som tar hand om hela individens behov. Ett tvärprofessionellt 

team runt individen innebär att den enskilde möter kända ansikten, och färre okända, vilket 

skapar trygghet och kontinuitet.  Vi stärker kvaliteten genom att fler medarbetare ska anställas i 

hemtjänsten.    

Samverkan mellan region och kommun behöver hanteras i konkret arbete då allt mer vård flyttas 

från specialistvården in i den enskildes hem.  Primärvårdens närvaro behöver stärkas på 

landsbygden för att nå målet med framtidens God och nära vård där närheten till vårdcentral 

även för den som bor utanför ska vara enkelt.  Vi ska fullfölja våra åtaganden i Hälso- och 

sjukvårdsavtalet genom att tillsammans med sjukvården inom Region Skåne arbeta för att säkra 

kvaliteten i vård och omhändertagande av personer som har behov av vårdinsatser från både 

Region Skåne och kommunen.  

Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om 

det handlar om deltagande i arbetslivet, föreningslivet, med hjälp med från hemtjänsten eller 

behöver vård på vårdboende.    

• Bygg framtidens äldreboenden: Behovet visar på att två-tre nya vårdboende 

kommer behövas fram till 2030, ett ska vara på Sommarlustområdet och vi vill 

utreda förutsättningarna för ytterligare ett i Åhus.  

• Vi ska planera för att renovera våra befintliga boenden.  

• Kristianstadsborna ska ha tillgång till hemtjänst av bästa kvalitet och 

kontinuitet. Tvärprofessionella team ska arbeta ihop nära individen och med 

gemensamma mål.  
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• Öka antalet fasta anställningar i äldreomsorgen:  Delade turer ska tas bort och 

minutschema hör inte hemma i dagens vård- och omsorg. Fritiden kan räcka 

till för både återhämtning och livet.   

• Öka andelen väl utbildad personal. Vi ska säkerställa att alla medarbetare har 

rätt kompetens vid nyrekrytering, samt möjligheter för kompetensutveckling.  

• Utbildningstjänster som specialistsjuksköterskor ska inrättas, för fler 

karriärvägar för sjuksköterskor inom omsorgen samt fortsätta den pågående 

satsningen på specialistundersköterskor.   

• Möjliggöra tillräckligt med praktikplatser för sjuksköterske- och 

undersköterskestuderande.  

• Stärka kompetensen inom området för geriatrik, palliativ vård och 

socialpsykiatri.  

• Erbjud språkutbildning till de medarbetare som är i behov av det. 

• För att stärka äldreomsorgen ska det vara möjligt att ha 

forskningsanställningar i kombination med kliniskt arbete i samarbete med 

Högskolan Kristianstad.   

• Rätt näring är viktig för att främja hälsan. Fortsatt fokus på god näringsrik mat 

och måltidsupplevelser.  

• Låga trösklar för insatser för äldre att få hjälp: Förenklad 

biståndshandläggning införs för fler områden, som till ex ledsagning och 

trygghetskamera.   

• Kulturgaranti ska införas i äldreomsorgen i syfte att införa musik som 

omvårdnadsmetod. 

• Anhörigvård ska vara frivilligt och anhörigvårdare ska få rätt till återhämtning.   
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I ett socialdemokratiskt styrt Kristianstad sker en rättvis och jämlik omställning till ett hållbart 

samhälle med beredskap för att möta framtiden och dess utmaningar. Hållbarhetsmålen i 

Agenda 2030 om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet utgör grunden i vår 

framtidsvision. Det är vårt ansvar gentemot kommande generationer som kräver ett långsiktigt 

och målmedvetet arbete som förutsätter samsyn och samarbete på alla plan. Denna utmaning 

måste hanteras såväl lokalt som regionalt, nationellt och internationellt.  Hållbarhetsmålen är i 

högsta grad en fråga om solidaritet och handlar därmed om jämställdhet, rättvisa och demokrati. 

Vårt gamla sätt att producera, konsumera, använda och slänga saker fungerar helt enkelt inte 

längre.  Dagens konsumtion överstiger våra gemensamma resurser och vi ser en övergång till en 

mer cirkulär ekonomi som helt nödvändig. En sådan ekonomi bygger också på att inte 

medborgarna enbart degraderas till konsumenter. Inte minst pandemin har visat på samhällets 

sårbarhet gällande läkemedel och medicinsk utrustning. Men även primära behov som livsmedel 

och vatten kräver att samhället utvecklas mot en ökande självförsörjningsgrad för minskad 

sårbarhet.   

Att söka smarta och miljövänliga alternativ och samarbeten är avgörande, för att kommunen skall 

gå stärkt i den gröna omställningen. Finansiering av omställningen är en central frågeställning. 

Vår gemensamt ägda infrastruktur skall inte säljas ut utan kommunen skall samarbeta med 

samtliga aktörer som kan tillföra ett mervärde och skapa stabil grön infrastruktur. Gröna 

obligationer och andra former av verktyg för finansiering, som möjliggör nödvändiga 

investeringar för ett hållbart samhälle skall användas.  Den finansiella tyngden av 

klimatanpassning ska inte konkurrera med en stärkt välfärd. Vi har råd att både stärka välfärden 

och vårt gröna samhälle. 

Den lokala energiförsörjningen kommer vara avgörande för att den nödvändiga elektrifieringen 

skall kunna genomföras. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla 

gemensamma lösningar, gärna på lokal nivå. Kommunens invånare och industri behöver god 

tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Vi vill främja fler energiskapande processer och 

möjliggöra för mer lokalt producerad energi genom exempelvis etablerandet av solparker, 

vindkraft på land och till havs eller elproduktion av biogas. Vi föreslår att Kristianstads kommun 

tar fram en målbild för lokalt producerad energi motsvarande 80 % av det lokala energibehovet 

till år 2030. 2022 produceras cirka 40 % av energibehovet lokalt genom sol, vind och Allöverket 

men enligt kommunens egna uppskattningar är den möjliga elproduktionen dubbelt så hög. Vi 

kräver också att det antas en färdplan för hur Kristianstad på sikt kan bli en energipositiv 

kommun.  

Kommunen behöver öka satsningen på solenergi i det egna fastighetsbeståndet men också 

fortsätta att ge stöd och råd gällande energifrågor till företag och enskilda medborgare. ABK har 

länge varit ledande för en minskad energiförbrukning men nu vill vi att de även tar täten när det 

gäller att bygga hållbara hus i trä. Upphandlingar ska alltid ta hänsyn till energibesparing och 

miljövänliga alternativ. Livscykelanalyser skall göras när kommunen underhåller och renoverar 

fastigheter och anläggningar, så att det mest miljövänliga och energisnåla alternativet väljs och 

att inomhusmiljö ska fortsätta certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Vi vill fortsätta satsningen på 

solenergi genom att prioritera att placera solceller på kommunala byggnader, befintligt 

bostadsbestånd och möjliggör för ökad solcellsinstallation vid nybyggnationer. Att analysera 

potentiella energiskapande processer och teknikval, både enskilt och i samarbete, skall vara en 

grund i investeringskriterierna för kommunen framöver. Energianvändningen skall kartläggas och 
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användas i syfte att skapa energipositiva stadsdelar och verksamheter. Vi vill satsa på 

utbyggnaden av fler laddstolpar i hela kommunen 

Trafiken är en avgörande faktor för att minska miljöfarliga utsläpp men också för att skapa ett 

tryggare och säkrare samhälle att röra sig i. Vi måste på olika sätt minska biltrafiken, transporter 

och avgaser. Kristianstads kommun har påbörjat övergången till biogas inom flera områden men 

det krävs 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. Järnvägen mellan Kristianstad och Hässleholm 

är Sveriges mest trafikerade enkelspår. Det är av största vikt att spåret så fort som möjligt byggs 

ut till dubbelspår. Det av en avgörande betydelse för resande och arbetspendling till och från 

Kristianstad. Vi vill även utreda möjligheten att samordna skolskjutsbehoven med den ordinarie 

kollektivtrafiken genom aktiva förhandlingar med Skånetrafiken. Kan vi knyta samman och 

samordna skolskjutsbehovet med den ordinarie kollektivtrafiken skapas goda resvanor som vänjer 

elever vid ett hållbart resande. Detta med målet att möjliggöra stärkt kollektivtrafik i våra mindre 

tätbebyggelser och kollektivtrafikkort till samtliga elever. 

Trafikplanen behöver följas för att stärka cykelinfrastrukturen och insatser behöver göras för att 

öka förutsättningen att cykelpendla säkert mellan kommunens olika orter. Regionens 

samfinansieringsmöjligheter för så kallade supercykelkoncept behöver arbetas in en 

cykelpendlingsplan. Under mandatperioden behöver samtliga potentiella 20 minuters 

cykelpendlingsstråk kartläggas och prissättas. Vid kollektivtrafikens knutpunkter behöver ett 

särskilt planeringsfokus tillämpas för att bättra på sammankopplingen mellan kollektivtrafik och 

GC-stråk. 

Vid nybyggnation av större bostadsområden vill vi införa i en Citylab-certifiering som säkrar att 

besluten grundas på långsiktiga hållbarhetsaspekter. Denna innebär också att aktivt arbeta för att 

fler kategorier av medborgare deltar i fysiska eller digitala möten vid samråd för översiktsplaner 

eller detaljplaner. Vi vill också utveckla gestaltningen ur skönhetsaspekter vid bygglovsgivning, 

både gällande nya och äldre byggnader. Det är extra viktigt att innerstaden utvecklas till en social 

mötesplats som attraherar en mångfald av människor och därigenom utgör ett tryggt nav för hela 

kommunen.   

Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike är utsett av Unesco i syfte att bevara, utveckla och stödja 

våra unika natur och kulturhistoriska värden. Även de områden av kommunen som inte ligger 

inom biosfärområdets gränser ska lokalt ges samma status. Skönheten behöver ta plats och en 

stadsträdgårdsmästare behöver inrättas. Uppgiften att främja den gröna visionen tillsammans 

med skönheten i kommunens olika delar behöver samordnas. Tivoliparkens status behöver höjas 

och hälsoträdgården skall vara noden för parkens verksamhet Att det går att bo och verka i hela 

Kristianstads kommun är motorn i den centrala stadens utveckling. Omställningen till ett 

långsiktigt hållbart samhälle förutsätter inte bara en levande landsbygd utan en landsbygd som 

utvecklas. Landsbygdens småskalighet gör oss bättre på att möta och ställa om vid snabba 

förändringar eller kriser. Inte minst pandemin har satt fingret på hur sårbart samhället är på grund 

av kortsiktig ekonomisk vinning genom rationaliseringar och minskad inhemsk produktion. 

Grundvattnet i Kristianstads kommun håller hög kvalitet och måste värnas och skyddas. Vi har 

ansvar för att överlämna samhälle till våra barn och barnbarn med ett gott samvete. Kristianstads 

kommun ska ha en långsiktig VA-plan över hur reningsverk och andra anläggningar ska förbättras. 
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Detta arbete har högsta prioritet för oss. Parallellt behöver samarbetsytorna med närliggande 

kommuner och Regioner utökas. 

• Kristianstad ska ta tillbaka positionen som en av Sveriges ledande 

miljökommuner.   

• Vår gemensamt ägda infrastruktur skall inte säljas ut och vi vill arbeta för att ta 

fram en gemensam infrastrukturvision och samarbetsplan med angränsande 

kommuner och regioner   

• Kommunens klimat- och energistrategi ska vara ambitiös och alltid följas vid 

upphandlingar.  

• Bygg ansvarstagande och miljösmart och genomför en energikartläggning av 

samtliga verksamheter och vid investeringar. Vi ser gärna ett ökat byggande 

av hus i trä.  

• Vi föreslår att det antas en Målbild för Energi till år 2030 som motsvarar 80 % 

av vårt lokala behov i kommunen.  

• Kristianstads kommun behöver ta fram en färdplan för lokalt producerad 

energi med avsikt att på sikt ska bli en energipositiv kommun. 

• Fortsätta utvecklingen av biogasproduktion i egen regi   

• Stimulera användningen av elfordon genom att installera fler laddstolpar i 

centralorten och i samtliga basorter och vid samåkningsparkeringarna. 

• Förbättra kollektivtrafiken i hela kommunen och ge kollektivtrafikkort till 

samtliga högstadie- och gymnasieelever  

• Satsa på uppgraderade cykelvägar i hela kommunen  

• Kartlägg samtliga potentiella cykelpendlingstråk för supercykelkoncept  

• Säkerställ den långsiktiga vattenförsörjningen  

• Sverige behöver en ökad självförsörjningsgrad och här kan Kristianstads 

kommun bidra genom att gynna och stödja småskalighet och närproducerat  

• Flera hälsopedagoger i Hälsoträdgården 

• Inrätta en stadsträdgårdsmästare som förenar skönhet med vision 

• Värna om träd och parkmiljöer runt om i hela kommunen då dessa ger alltifrån 

skugga och förbättrad luftmiljö till en värdefull biotop för hotade och sällsynta 

arter 

• Vi ska dra nytta av Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike, som är ett 

modellområde för Hållbar Utveckling. 
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I ett socialdemokratiskt styrt Kristianstad frodas ett rikt kultur- och fritidsliv då detta är 

avgörande för bildning, upplevelser, gemenskap och demokrati. I vår polariserade värld krävs 

det broar som binder samman människor. Kulturella institutioner och ideella föreningar är det 

som för individer från olika bakgrunder tillsammans.  Det ligger i en kommuns största intresse att 

se till att kultur- och föreningslivet frodas. Detta är inte bara för att se till att kommuninvånarna 

har ett rikt fritidsliv utan också ett medel för att motverka segregationen. Genom att likasinnade 

får möjlighet att mötas och att utöva sina intressen byggs broar som binder människor samman.   

Detta är speciellt viktigt för barn och unga som under de senaste åren påverkats negativt, till följd 

av pandemin. Risken för en förlorad generation är överhängande när unga har förhindrats att 

träffas, umgås och utöva fritidsaktiviteter. Att bygga upp mötesplatser och stödja aktiviteter som 

möjliggör för barn och unga umgås på ett meningsfullt sätt bör vara av högsta prioritet. Barn och 

unga växer och utvecklas som individer och som samhällsmedborgare genom att fostras in i 

kulturens och idrottens föreningsliv. Det ska finnas tillgång till kultur och fritidsaktiviteter i hela 

kommunen. Det finns goda möjligheter att ta del av kultur, men kulturen når inte alla. Vi behöver 

därför en nysatsning på barn- och ungdomskulturen!    

En överenskommelse mellan kommunen och den idéburna sektorn träffades 2016 och försök att 

få fram en handlingsplan kring överenskommelsen har pågått under lång tid. Nu har en styrgrupp 

utsetts och vi vill att arbetet stöds med resurser. 

Som regionalt center i nordöstra Skåne har Kristianstad en attraktionskraft som vi bör ta tillvara på 

och utveckla även när det kommer till kultur och underhållning. I direkt anslutning till Kristianstads 

absoluta center ligger Härlövsbackar. Ett område som ligger väntar på att börja användas efter 

åratal som soptipp och ödemark. Vi i Socialdemokraterna ser ingen bättre användning för 

området än att omvandla det till ett storskaligt stads- och naturnära eventområde, något som 

idag saknas i Kristianstads kommun och nordöstra Skåne. Ett område som möjliggör för och 

attraherar stora festivaler och artister samtidigt som det stärker Kristianstads roll som eventstad 

och regionalt center.   

Kristianstad har turen att vara värdkommun för två regionala kulturinstitutioner, Regionmuseet 

och Musik i Syd. Dessa är en otrolig tillgång för vår kommun då de berikar vårt kulturliv och 

genererar tiotusentals besökare årligen. Vi prioriterar stöd och samarbete med Regionmuseet 

och Musik i Syd som berikar kulturlivet för såväl ung som äldre. Ett sådant samarbete är 

Kulturnyckeln som ger berikar våra barn och elever med kulturupplevelser med alltifrån dans och 

musik till litteratur och kulturhistoria.  

Biblioteken ska behålla sin självklara roll som traditionella bibliotek, men dessutom få en vidgad 

roll som lokala kulturcentra. Biblioteken är och kan vara så mycket mer än en plats för litteratur, 

de är en mötesplats. Genom att se till att det finns bibliotek utspridda i kommunen kan vi se till 

att alla kommunens invånare kan få ta del av ett rikt kultur- och fritidsliv. Genom kulturföreningar, 

idrottsföreningar, scoutkårer, ridklubbar och många andra idéburna aktörer får tusentals 

människor möjlighet till en meningsfull fritid.  Det ideella arbetet som unga och vuxna lägger ner 

som ledare och föreningsaktiva är en oerhörd tillgång för kommunen som vi ska stötta och värna 

om.   

 



23  

  

Fritidsgårdarna spelar en central roll för många ungdomar. Liksom biblioteken fungerar gårdarna 

som en mötesplats där unga kan umgås men också vara sig själva och slippa undan mycket av 

den stress och oro som kan finnas i skolan och hemmet. Fritidsgårdarna ska vara en trygg plats 

och arbeta aktivt för att stärka demokratiska värderingar och värderingar om alla människors lika 

värde. Fritidsgårdarna drivs, med kommunal finansiering, av Kristianstads Fritidsgårdsforum. De 

ska därför finnas tillgängliga för alla unga i kommunen, oavsett vart man bor. 

Fritidsgårdarnas primära målgrupp är barn och unga som går i grundskolan och har därför svårt 

att fokusera på unga som går på gymnasiet och som ska bege sig ut i arbetslivet. Till den här 

målgruppen saknas ofta det sociala stödet och de sociala mötesplatser som yngre barn har i 

fritidsgårdarna. Därför bör vi etablera en verksamhet som riktar sig till unga vuxna likt fryshuset i 

Malmö. En plats för unga vuxna att mötas, umgås och söka stöd i en säker och trygg miljö. 

• Verka för en tillgänglig kultur- och föreningsliv i hela kommunen för såväl liten 

som stor.  

• Öka stödet till det ideella föreningslivet med fokus på ökade resurser till 

föreningarna med egna anläggningar  

• Ett Föreningarnas hus i staden bör snarast etableras 

• Den nuvarande ishallen har nått sitt kapacitetstak. Utred och planera för en 

ytterligare isyta i kommunen 

• Stärk ungas delaktighet i samhället genom att utveckla kulturen för barn och 

ungdomar. 

• Stötta föreningslivet så att personer med funktionsvariationer kan delta i 

verksamheten på lika villkor. 

• Avsätt resurser för ett aktivt arbete med överenskommelsen mellan 

kommunen och den idéburna sektorn.  

• Kristianstad är värdkommun för två regionala kulturinstitutioner, 

Regionmuseet och Musik i Syd. Vår tydliga vilja är att framtidssäkra och stärka 

dessa kulturaktörer så att samarbetet kan utvecklas ytterligare.  

• Utveckla Barbacka och biblioteken i basorterna till kulturcentra   

• Öppna åter upp biblioteken på Österäng och i Linderöd  

• Meröppna bibliotek bör finnas runt om i Kristianstads kommun och börja med 

Linderöd  

• Planera för ett samordnat folk- och skolbibliotek i Arkelstorp i samband med 

att  

• Spängerskolan byggs om för att ersätta dagens paviljonger  

• Stärka stödet till Fritidsgårdsforum så att alla ungdomar på lika grund kan ha 

ett rikligt fritidsliv.     

• Etablera ett Ungdomens Hus som riktar sig till unga vuxna (likt Fryshuset i 

Malmö) med kultur och idrottsaktiviteter, mötesplats med betydelsefulla 

vuxna/ledare och förebilder, CV-skrivning, coachning och 

avhopparverksamhet är alla avgörande delar i det förebyggande och 

demokratifrämjande arbetet.   
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I ett socialdemokratiskt Kristianstad utvecklas både land och stad och det ska vara gott att bo, 

leva och verka i hela kommunen. Kristianstad är en till ytan stor kommun och det som gör oss 

unika i jämförelse med andra jämnstora kommuner är att nästan hälften av befolkningen bor 

utanför centralorten. Detta är en styrka för Kristianstads kommun, men det krävs att detta också 

avspeglar sig i politiska beslut. En kommun där så många av invånarna bor utanför centralorten 

gör vår landsbygd till en livlig och attraktiv miljö. Idag görs stora satsningar i Kristianstads 

kommun som kommer att förbättra och förenkla kommuninvånarnas vardag för en lång tid 

framöver. Tyvärr sker nästan alla satsningar och investeringar i centralorten samtidigt som det 

skärs ner och besparas på landsbygden. Detta tycker vi socialdemokrater inte är okej!   

Vi kräver att det ska finnas kommunal service i hela kommunen och värnar om basorternas 

fortsatta utveckling. Risken finns annars att medborgana på landsbygden drivs härifrån och i 

värsta fall ifrån kommunen. Då tar vi inte tillvara Kristianstads kommuns styrka och potential som 

flerkärnig kommun. Tollarp är med sina 4000 invånare kommunens näst största basort och vi 

anser att det behövs ta fram en översiktsplan för Tollarp. Arbetet med att ta fram byggklara 

tomter behöver påskyndas för att möta en ökande efterfrågan och frö att sa till att utvecklingen 

främjar målet om en stad och landsbygd i balans. Omställningen till ett långsiktigt hållbart 

samhälle förutsätter inte bara en levande landsbygd utan en landsbygd som utvecklas. 

En väl utbyggd kollektivtrafik till rimliga kostnader är en förutsättning för att hela kommunen ska 

utvecklas. Trafikplanen behöver följas för att stärka cykelinfrastrukturen och insatser behöver 

göras för att öka förutsättningen att cykelpendla säkert mellan kommunens olika orter. Regionens 

samfinansieringsmöjligheter för så kallade supercykelkoncept behöver arbetas in en 

cykelpendlingsplan. Under mandatperioden behöver samtliga potentiella 20 minuters 

cykelpendlingsstråk kartläggas och prissättas. Vid kollektivtrafikens knutpunkter behöver ett 

särskilt planeringsfokus tillämpas för att bättra på sammankopplingen mellan kollektivtrafik och 

GC-stråk. En broförbindelse för GC över Vramsån i Tollarp är under mandatperioden särskilt 

prioriterad. Parkeringsmöjligheter för samåkning behöver utvecklas ytterligare. Arbetspendling 

sker även på andra sträckor än city som nod. Vi vill också satsa på utbyggnaden av laddstolpar i 

hela kommunen och på vissa mindre orter såsom i Vånga ser vi behovet och nyttan av en 

samåkningsparkering. 

Alla människor ska ha rätt till en bostad, det är ett av våra mest grundläggande behov. Det ligger 

i alla våras intresse att se till att människor får ett passande boende med en rimlig standard till en 

överkomlig kostnad. Främst är det unga och människor med låga inkomster eller 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. Villor blandat med hyres- och bostadsrätter runt om i kommunen och 

dess basorter gör att det är möjligt att bo kvar i samma område när hälsan sviktar och förändrade 

familjesituationer ger också unga människor en större valfrihet att välja boendemiljö.  

Kommunen har beslutat om riktlinjer för bostadsförsörjning för att garantera markförsörjning, 

uppmuntra och möjliggöra för olika aktörer att bygga här. AB Kristianstadsbyggen (ABK), vårt 

kommunala bostadsbolag, har därmed en central roll och uppdraget att bygga och förvalta 

bostäder ska fortsatt utvecklas. Vi värnar om allmännyttan och att behålla våra lägenheter i ABK´s 

regi för en sund bostadsmarknad. Genom ABK kan Kristianstads kommun säkra upp att det i alla 
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basorter finns boende i olika boendeform för att motsvara alla generationers efterfrågan och 

behov. ABK spelar därför en central roll i att verka för en god service inte minst i alla basorter!   

Vi vill genomföra årliga erfarenhetsdagar för lokala byalag, företag och föreningar årligen för att 

stärka och stötta underifrånperspektivet. Bygdebolag ska kunna ges stöd får att utveckla 

dagligvaruhandel, drivmedelsstationer eller liknande för utökad eller bevarad service till 

landsbygdens invånare. Vi vill se ett Kristianstads kommun som är full med mötesplatser som 

uppmuntrar rörelse och social gemenskap. Föreningslivet har goda möjligheter att agera 

katalysator och demokratisk motor i landsbygdsutveckling såväl som att hitta rätt samarbeten för 

aktivitetsskapande mötesplatser där invånare verkar och bor. Vi vill att miljöer som stimulerar till 

rörelse och fysisk aktivitet tas med i bygg- och planarbeten och att 

”spontantidrottsanläggningar” och att allmänna mötesplatser med gröna värden ses som en 

naturlig del i varje Detaljplan som tillkommer eller förändras.   

Vi vill att tätorterna planeras utifrån fler grönare och skönare miljöer. Staden ska byggas på med 

gröna och blåa värden i fokus och även sammanhängande med estetik i byggandet. En 

arkitekturstrategi tas fram som både tar fasta på historien och främjar innovationer i byggandet 

och därmed lägger nya årsringar till stadens utveckling.  Träd och växter är viktiga för alltifrån 

välbefinnandet till den biologiska mångfalden, gynnar pollinerare och förbättrar luftkvalitén för 

att ta några exempel. Vi vill att en funktion som stadsträdgårdsmästare ska inrättas igen. Det 

förstärker ett fokus på gröna om råden i i våra samhällen. Vi vill också på flera olika sätt öka 

möjligheterna att till odla i staden men även på skolor. Både för kommunens egna invånare och 

för tillfälliga besökare kan ibland de naturliga behoven tränga på. Bristen på tillgängliga toaletter 

i både innerstaden och i basorterna behöver lösas.  

Vi måste bli bättre på att välkomna människor som besöker eller passerar igenom vår fina 

kommun och därför vill vi medverka till att fler ”Välkommen till Kristianstad”- och 

informationsskyltar sätts upp vid fler tillfartsvägar men också vid cykelvägar och vandringsleder.  

• Vi slår vakt om basorterna som kommunens servicenoder  

• Bygg för framtiden – hela kommunen ska leva. Alla boendeformer ska finnas i 

alla basorter för att möta olika generationers behov och efterfrågan 

• Satsa på det vårt gemensamma byggande. ABK är en viktig hörnpelare för att 

nå bosociala mål och trygghet i hela kommunen.     

• Satsa på uppgraderade cykelvägar i hela kommunen  

• Kartlägg samtliga potentiella cykelpendlingstråk för supercykelkoncept  

• Satsa på fler samåkningsparkeringar runt om i kommunens mindre tätorter, 

gärna med laddstolpar.  

• Att det tas fram en fördjupad översiktsplan för Tollarp som är kommunens 

tredje största ort och att arbetet med att ta fram fler byggbara tomter i Tollarp 

skyndas på. 

• Att bron över Vramsån mellan Tollarps centrum och sporthall/skola/E22 

breddas för en säkrare gång- och cykelväg.   

• Planlagd verksamhetsmark ska finnas i alla basorter såväl som i centralorten  

• Alla som vill ska vara anslutna till bredband 2025  
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• Att en handlingsplan tas fram som syftar till att ge unga goda förutsättningar 

att bo kvar eller flytta ut till mindre orter och landsbygden  

• Kristianstads kommun initierar ett projekt som syftar till att underlätta för dem 

som söker fastighet på landsbygden oavsett om det gäller för boende eller 

företagande  

• Hållbar utveckling på landsbygden tillförs arbetet med Agenda 2030  

• Naturturismen ska utvecklas tillsammans med lokala företag, byalag och 

föreningar  

• Stärkt stöd för landsbygdsutveckling som bygger på samverkan och 

delaktighet 

• Det ska finnas tillgång till gemensamma mötesplatser för fysisk och spontan 

aktivitet i varje Basort och i varje framväxande stadsdel.   

• Att Kristianstads kommun tar fram en långsiktig plan för att råda bot på den 

generella bristen på träd i alla tätorter såsom anges i Kristianstads kommuns 

grönplan.  

• Minst en offentlig toalett i varje basort och flera toaletter i innerstaden   

• Sätt upp fler kameror på skolor, förskolor och offentliga byggnader för att 

minska skadegörelse och öka tryggheten för medborgarna. 

• Arbeta för en förstärkt närvaro av polisen, ortspoliser och kvarterspoliser  

• Se över hur Kristianstads kommun välkomna besökare vid tillfartsvägar men 

även vid cykelvägar och vandringsleder  
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I ett socialdemokratiskt styrt Kristianstad ska barn och unga känna framtidstro. När det gäller 

barns och ungas villkor och det som är kommunens ansvar behövs ett långtgående samarbete 

mellan kommunens förvaltningar; mellan barn- och utbildningsförvaltningen, 

omsorgsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och arbete- och välfärdsförvaltningen. Det 

är ett arbete som kan fördjupas och utvecklas. Hit hör också samverkan med civilsamhället, 

framför allt det oerhört rika och mångfacetterade föreningslivet. Tjejer och killar ska ha lika villkor 

till trygghet och möjligheter till ett fritt liv. Gamla föreställningar om könsroller hindrar framför 

flickor och unga kvinnor att fritt forma sina liv. Kvinnor är mer drabbade än män av våld och 

förtryck. Kvinnojouren är en viktig samarbetspartner till kommunen i sitt stöd till våldsutsatta 

kvinnor. Föreställningar om heder begränsar kvinnors liv och måste bekämpas.  

Vi saknar medskapande och behovsanpassade mötesplatser för unga vuxna i Kristianstads 

kommun som vänder sig till målgruppen unga vuxna i åldern 15–29 år. Det behövs också en 

förbättrad struktur för social integration både över generationer och mellan människor med olika 

bakgrund. Fler sittplatser, både för arbete och vila, med möjlighet till skugga behövs i hela 

kommunen.  

Stora insatser måste göras för att barn och unga ska möta positiva förebilder och känna 

framtidstro, vilket leder till sunda vägval i livet. Varje människa vars sociala kontaktnät begränsas 

av fysiska avstånd och bristande mobilitet är ett nederlag. Segregationen bryts i möten mellan 

människor. Varje människa som hamnar snett i tillvaron är inte bara en förlust för individen utan 

en förlust för hela samhället.   

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 goda resvanor som vänjer elever vid 

ett hållbart resande. Vi vill utreda möjligheten att samordna skolskjutsbehoven med den ordinarie 

kollektivtrafiken genom aktiva förhandlingar med Skånetrafiken. Detta med målet att möjliggöra 

stärkt kollektivtrafik i våra mindre tätbebyggelser och att ge ett kollektivtrafikkort till samtliga 

högstadie- och gymnasieelever som även gäller på helger och lov. 

Fritidsgårdarna spelar en central roll för många ungdomar. Liksom biblioteken fungerar gårdarna 

som en mötesplats där unga kan umgås men också vara sig själva och slippa undan mycket av 

den stress och oro som kan finnas i skolan och hemmet. Fritidsgårdarna ska vara en trygg plats 

och arbeta aktivt för att stärka demokratiska värderingar och värderingar om alla människors lika 

värde. Fritidsgårdarna drivs, med kommunal finansiering, av Kristianstads Fritidsgårdsforum. De 

ska därför finnas tillgängliga för alla unga i kommunen, oavsett vart man bor. 

Fritidsgårdarnas primära målgrupp är barn och unga som går i grundskolan och har därför svårt 

att fokusera på unga som går på gymnasiet och som ska bege sig ut i arbetslivet. Till den här 

målgruppen saknas ofta det sociala stödet och de sociala mötesplatser som yngre barn har i 

fritidsgårdarna. Därför bör vi etablera en verksamhet som riktar sig till unga vuxna likt fryshuset i 

Malmö. En plats för unga vuxna att mötas, umgås och söka stöd i en säker och trygg miljö. 

Vi ser ett behov av fler dagliga verksamheter för personer med olika funktionsvariationer 

exempelvis de som har NPF-diagnoser och behöver kommunens stöd för en meningsfull 

sysselsättning.  Vi vill att Kristianstads kommun ingår i projektet “Ung omsorg” för att dels ge 
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ungdomar genom feriejobb en inblick inom omsorgsområdet samtidigt som dessa har möjlighet 

att ge våra boenden en guldkant i vardagen. Praktik för gymnasieelever inom kultur, frisör, hotell-

restaurang, florist ska möjliggöras på kommunens vårdboenden.  

Kommunens organisation behöver möjliggöra arbetslivserfarenhet genom ”prova på arbeten” 

efter gymnasiet för de utan erfarenhet eller kontakt med arbetsmarknaden. Detta möjliggör 

avvägda vägval för studier och framtidsinriktning. Samtliga gymnasieungdomar behöver erbjudas 

feriearbete. Kommunen ska var ett föredöme och ha höga mål för att erbjuda arbeten, 

sysselsättning och praktik hela året till de som behöver extra stöd för att få ett arbete.   

• Skapa fler attraktiva mötesplatser som inspirerar till naturliga möte mellan 

människor av olika ålder och bakgrund    

• Ge kollektivtrafikkort till samtliga högstadie- och gymnasieelever som gäller 

även på lov och helger. 

• Stärka stödet till Fritidsgårdsforum så att alla ungdomar på lika grund kan ha 

ett rikligt fritidsliv.     

• Etablera ett Ungdomens Hus som riktar sig till unga vuxna (likt Fryshuset i 

Malmö) med kultur och idrottsaktiviteter, mötesplats med betydelsefulla 

vuxna/ledare och förebilder, CV-skrivning, coachning och 

avhopparverksamhet är alla avgörande delar i det förebyggande och 

demokratifrämjande arbetet.   

• Skapa en “feriejobbsgaranti” där samtliga gymnasieungdomar erbjuds 

sökbara feriearbeten   

• Vi arbetar för att Kristianstad kommun inför modellen “Ung omsorg” på våra 

särskilda boenden för de ge de boende en rikare vardag.  

• Förhindra att ungdomar hamnar utanför genom att stötta 

ungdomsorienterade projekt och “Unga föreningar” som involverar unga i 

ansvarstagandet föreningsverksamhet   
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I ett socialdemokratiskt styrt Kristianstad handlar tillgänglighet om att forma ett universellt 

samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsvariationer ska kunna vara 

fullt ut delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Planera för 

ökad fysisk tillgänglighet, ökad tillgänglighet till service, kollektivtrafik, kultur och sociala arenor 

att mötas på. Integration är en förutsättning för känslan av tillhörighet, gemenskap och 

delaktighet i det demokratiska samhällets utveckling. En välfungerande fysisk mobilitet och 

bredare social gemenskap är nycklar för en vardag där människor möts och växer. Allt från 

förskola till vuxenutbildning, bostadsbyggande, föreningslivet gång och cykelvägar måste hållas 

ihop och skapa kontaktytor mellan närliggande stadsdelar och arbetstillfällen. 

Kommunens organisation behöver möjliggöra arbetslivserfarenhet genom ”prova på arbeten” 

efter gymnasiet för de utan erfarenhet eller kontakt med arbetsmarknaden. Detta möjliggör 

avvägda vägval för studier och framtidsinriktning. 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, och kommunen måste öka sina insatser för att 

samverka med arbetsförmedlingen och erbjuda ett bra alternativ till de privata arbetsförmedlare 

som riskerar att göra arbetsförmedling till en vinstorienterad marknad.  Samtliga 

gymnasieungdomar behöver erbjudas feriearbete.  

Kommunen ska var ett föredöme och ha höga mål för att erbjuda arbeten, sysselsättning och 

praktik hela året till dem som behöver extra stöd för att få ett arbete. Det kan ske genom till 

exempel lönebidragsanställningar eller andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi vill också att 

flera vuxna med olika former av funktionsvariationer blir ambassadörer i våra skolor och ges 

arbete eller praktik för att kunna fungera både som förebilder och bryta fördomar. Vi vill fortsätta 

arbetet med att växla från försörjningsstöd till arbete. 

• Varje invånare har rätt till en meningsfull sysselsättning, superkrafter ska tas 

tillvara på, och därför behövs det fler platser i daglig verksamhet.  

• Möjliggör fler anställningar för personer med funktionsvariationer. Såväl 

livskvalitén för individen som innovationsklimatet för kommunen stärks när 

personer med funktionsvariationer erbjuds sysselsättning och arbetstillfällen   

• Fortsatt fokus på en jämställd funktionshinderpolitik för en ökad medvetenhet 

om våld mot kvinnor, samt möjliggör insatser för ekonomisk jämställdhet för 

kvinnor med funktionsnedsättning. 

• Stärk matchningsgruppen och den kommunala förmedlingen av 

arbetstillfällen.  

• Kristianstads kommun ska inte förlita sig på privata vinstdrivna 

arbetsförmedlare utan skall utveckla och stärka sin roll som förmedlare.    

• Ge föreningslivet det stöd som krävs för att ta steget att skapa arbetstillfällen, 

framför allt på landsbygden. Kommunen ska stödja föreningar och 

kulturskapande verksamhet så att dessa klarar att ta steget som arbetsgivare 

för personer som saknar arbetslivserfarenhet eller som står långt ifrån 

arbetsmarknaden.     
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• Stötta föreningslivet så att personer med funktionsvariationer kan delta i 

verksamheten på lika villkor. 

• Vid bostadsbyggande måste tillgänglighetsfrågan aktivt bevakas av 

kommunens funktionshinderråd. 

• Inför funkisambassadörer i skolorna 

• Vi tar initiativ till folkhälsosatsning riktad till personer med 

funktionsnedsättning. 

• Krav på universell utformning i upphandling av digitala verktyg. 

• Kommunens hemsida görs tillgänglig för alla. Anpassa där så krävs och 

utformas i största möjliga mån utan behovet av anpassning. 

 

I ett socialdemokratiskt styrt Kristianstad ska framtiden vara välmående, hälsosam och aktiv, 

hela livet. Hälsa och välmående är grundläggande för ett gott liv och ett område som prioriteras i 

de globala hållbarhetsmålen. Vi ska motverka hälsoklyftan mellan olika grupper genom insatser 

där kommunen kan påverka. Rätten till hälsa ska inte ha en prislapp, där bara de i välbärgade 

bostadsområden har råd att prioritera hälsa.  Att kunna delta i fritidsaktiviteter, föreningsliv och 

idrott ska vara möjligt för alla.  På så vis lyfter vi och stärker en jämlik hälsa i hela kommunen. Den 

fysiska och psykiska ohälsan, fetma och ångest är stora samhällsutmaningar som inte bara berör 

sjukvården. Genom förebyggande insatser som ger goda levnadsvanor och insatser för att bryta 

social isolering kan problem lindras och bäst fall förhindras. Familjecentralerna, som är en 

samverkan mellan kommunen och Region Skåne, ska utvecklas. Initiativ tas till att tillsammans 

med Region Skåne inrätta en ny familjecentral på Österäng och att verka för att vårdcentraler ska 

ha ett områdesansvar för sitt närområde. 

Vi vill att alla barn i kommunen oavsett, kön, föräldrars bakgrund, funktionsvariation eller inkomst 

ges möjlighet att delta i föreningslivet. Ett ökat föreningsstöd ska kopplas till rimliga avgifter så 

att deltagandet i föreningsliv inte blir en klassfråga.  Vi arbetar för att Kristianstad ska vara en 

kommun full med rörelse och gemenskap, där föreningslivet ses som en viktig motor såväl i 

landsbygdsutvecklingen som aktivitetsskapare och demokratisk motor i centrala Kristianstad och 

basorter.   

Hälsofrämjande insatser ökar den sociala inkluderingen, här kan folkbildningen vara ett värdefullt 

verktyg. Genom att bygga rörelserika livsmiljöer som spontanidrottsplatser, halkbanor och 

parkmiljö i harmoni med vatten och skugga, främjas fysisk aktivitet hos kommuninvånarna.  Det 

blir också möjligt genom att bygga spontanidrottsplatser i varje basort och stadsdel för rörelse 

och fysisk aktivitet, vilket också bidrar till meningsfulla sociala mötesplatser.  Rätten till hälsa för 

alla gäller i vårt Kristianstads kommun.   

• Rörelse över generationer: Rörelsesatsningar ska genomföras på våra skolor, 

gärna i samarbete med äldreomsorgen   

• Vi bygger för rörelse: Miljöer som stimulerar till rörelse och fysisk aktivitet tas 

med i bygg- och planarbetet och spontanidrottsplatser ses som en naturlig 

del i varje basort och stadsdel.   
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• Idrott och Fritid för alla: Vi stödjer initiativet att skapa en inkluderande 

paraplyverksamhet i Kristianstads kommun, där idéburen sektor arbetar 

gemensamt med kommunen för social hållbarhet för våra barn och unga med 

fokus på att skapa meningsfulla aktiviteter, där fokus ligger på att nå de som 

står längst ifrån föreningslivet.   

• Ökad tillgänglighet i friluftslivet runt om i kommunen genom samverkan med 

pensionärs- och idrottsföreningar och funktionshinderrörelsen. Exempelvis vill 

ha förbättrad tillgänglighet i Stackedala och Lerjevallen för rullstolar och 

rullatorer.   

• Folkbildning för den livslånga hälsan: Folkbildningen ska vara en självklar aktör 

för att bryta social isolering och främja fysisk hälsa. Fokus bör vara på 

mångfaldssatsningar där olika kulturer möts. På så vis utvecklas också 

demokratin.   
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Ett socialdemokratiskt styrt Kristianstad har ett högt innovationsklimat och ett näringsliv i 

ständig utveckling. Kontinuerlig samverkan och goda relationer mellan kommun, näringsliv och 

Högskolan Kristianstad (HKR) är avgörande för denna positiva utveckling. Även Krinova är en 

naturlig mötesplats för idéer, samarbeten, innovationer och jobbskapande. 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. Kristianstads kommun 

har goda förutsättningar för ett starkt näringsliv, inte minst inom livsmedelssektorn och andra 

framtidsorienterade sektorer.   

Tillsammans med Hässleholm är Kristianstad tillväxtmotorn i nordöstra Skåne. Vi behöver 

samarbeta mer i nordöstra Skåne, för en grön och hållbar tillväxt så att fler väljer att bosätta sig 

och etablera sig här. Kommunens vackra natur och läge samt de återkommande inslagen av 

vatten skapar en eftertraktansvärd miljö att verka från. För att göra alla delar av kommunen 

tekniskt anpassade för såväl hemarbete som digitala kvällsmöten och streaming behöver 

bredbandsutbyggnaden färdigställas. 

Högskolan Kristianstad är en nyckelaktör för att locka fler till högre utbildningar och för att 

attrahera unga att söka sig till Kristianstad för studier. Krinova Science Park, med profilområdena 

mat, miljö och hälsa, är en kreativ mötesplats för nyföretagande och utveckling av befintliga 

företag. Vi ser gärna ett samarbete mellan kommunen och Krinova i syfte att driva på 

utvecklingen för att stärka kvinnor och flickors möjligheter. Arbetslöshet är ett slöseri med 

resurser som vi inte har råd med. 

• För att stärka kommunens attraktivitet som studiesäte är ett partnerskap med 

HKR värdefullt i skapandet av mervärde för såväl kommunens som högskolans 

utveckling och behov.  

• Biosfärområdets syften ska genomsyra alla kommunala förvaltningar och 

förstärkas i olika samarbeten exempelvis med Högskolan i Kristianstad och 

näringslivet. Kristianstads Vattenrike kan bli ett internationellt vetenskapligt 

centrum för biosfärforskning.     

• För att stärka kvaliteten i våra verksamheter ser vi gärna att 

forskaranställningar kombineras med exempelvis kliniskt arbete inom 

äldreomsorgen eller pedagogiskt arbete i skolan.    

• Synliggör vår natur och andra besöksmål och öka de personella resurserna för 

naturvård. 

• Kristianstads kommun skall utveckla sin Event- och Destinationsprofil   

• Alla delar av kommunen skall erbjuda nutidsenlig internetuppkoppling.  

• Utveckla samarbetet i Skåne Nordost   

• Utveckla Krinova som mötesplats och stöd nyföretagande. Krinova skall 

genom skall möjliggöra jobbskapande genom att sätta ett högt 

innovationsklimat för grönt nyföretagande    

 



33  

  

K

I ett socialdemokratiskt styrt Kristianstad bedrivs den gemensamt finansierade välfärden 

huvudsakligen i offentlig demokratisk regi. Samhällsutvecklingen skall präglas av goda affärer 

för det gemensamma, i samspelet med en kontrollerad marknad. Samhällsvinster går före privat 

vinstutdelning. En socialdemokratisk politik innebär att vi vill skapa goda livschanser för varje 

invånare. Det vill vi göra genom att utveckla samarbetet med näringsliv, med statliga 

myndigheter, ideella föreningar och andra organisationer.   

Socialdemokraternas Kristianstads kommun bygger på en vision om ett jämlikt samhälle med en 

rättvis avsättning och fördelning, från de resurser vi skapar tillsammans. Vårt mål är att utjämna 

sociala skillnader och skapa ett grönt framtidsorienterat samhällsbygge. Endast det bästa är gott 

nog för invånarna, som skall kunna leva gott genom hela livet. Samhället skall bli bättre, mer 

tillgängligt, mer inkluderande och mer trivsamt. Varje individs frihet ska stärkas och inte ge den 

som kan köpa sig före något företräde. Friheten är dessutom billigare via gemensamma lösningar 

än via dyra inträden. Skattefinansierade verksamheter i kommunen ska vara öppna för insyn, 

kontroll och demokratiskt inflytande  

Kristianstads kommun skall fortsätta vara vägvisande gällande att full sysselsättning är möjlig, 

även i vår arbetsmarknadsregion. Att vara fler som arbetar och bidrar är den främsta lösningen på 

samhällsbyggets kostnader. En hög grad av effektiv hushållning med skattemedel är lika 

avgörande. Att satsa och äga gemensamt skapar tillgångar som fungerar som verktyg för 

finansiering framåt, vid investeringsbehov eller prövningar, men vi ska långsiktigt säkerställa en 

beredskap för verksamheten och viktiga investeringar. Det är angeläget att, över en 

konjunkturcykel, säkerställa ett resultat i balans. Vi ska sträva mot ett överskottsmål om 1,2% över 

mandatperioden och använda detta resultat för att öka investeringsmöjligheterna framåt. Vi vill 

också skapa incitament för förvaltningarna att hitta verksamhetsförbättringar som gynnar 

verksamheten på riktigt, snarare än påtvingade nedskärningar. Låt allt överskott återföras som 

utvecklingskapital i nästkommande budget för respektive nämnd under mandatperioden.      

De anställda har ett tufft uppdrag som förpliktigar. Åtagandet mot medborgarna kommer alltid i 

första hand, att leverera en hög kvalitet. Alla medborgare har rätt till insyn och delaktighet på 

demokratisk väg. Socialdemokraterna i Kristianstad har som mål att personalen ska arbeta i en 

trygg och utvecklande organisation, som föregår med gott exempel och satsar på sin personal. 

Det är nödvändigt att fortsätta arbetet med att utjämna osakliga löneklyftor mellan kvinnor och 

män. Samverkan med fackförbunden skall ständigt leva och prioriteras högt. Villkoren i arbetslivet 

ska vara lika för kvinnor som män, för unga som äldre, för svenskfödda som för de som är födda i 

ett annat land. Mångas erfarenheter blir allas erfarenheter, det skapar dynamik, utveckling och 

mångfald berikar. Samarbeten med kommunen skall kräva anställningstrygghet och 

tillämpningsbara kollektivavtal, för personal som utför arbete åt kommunen eller i samarbete med 

kommunen     

• Genomför arbetsmiljölöftet: Arbetsmiljöfrågorna ska stå i fokus och vara 

prioriterade för att motverka sjukfrånvaron.  Det fackliga handslag som gjorts i 

vårt arbetsmiljölöfte behövs genomföras i kommunens organisation  
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• Ökad personaltäthet med fler nya och bestående kollegor: Att skapa en 

arbetssituation som bygger på kontinuitet och stabilitet ger motiverad 

personal, som tar ansvar och deltar i utvecklingsarbete. Som ett led i att öka 

heltidsviljan och stärka verksamheten behöver möjligheter till 

kompetensutveckling underlättas och främjas, utan att spräcka 

bemanningsmåttet, för att skapa ett lärande arbetssätt.  

• Möjliggör cykelleasing för kommunens anställda 

• Ha en god ordning på kommunens ekonomi och verksamhet: Utveckla 

Kristianstads kommuns roll som förvaltare och utöka det gemensamma 

ägandet av fastigheter och verksamhetslokaler. Säkerställ marknadsmässiga 

affärssamarbeten med kommunens vinstdrivande kunder och 

samarbetspartners.   

• Schyssta samarbeten: Värna anställningstryggheten och kräv Schyssta villkor i 

alla samarbeten som görs. Tillämpningsbara kollektivavtal skall finnas och 

kommunen skall säkerställa granskning av samtliga företag som samarbetar 

med kommunen vad gäller bolagsfusk, skulder, fodringar arbetsrättsliga 

tvister.   

• Genomför de utvecklingsplaner som beslutas politiskt exempelvis 

Trafikplanen, underhållsplaner, grönplan, kustplan, destinationsplaner och så 

vidare.   

• Återfördela överskottet: Fastslå ett överskottsmål om 1,2% över 

mandatperioden och använd resultat för att öka investeringsmöjligheterna 

framåt. Skapa incitament för förvaltningarna att hitta effektiviseringar som 

gynnar verksamheten på riktigt och låt allt annat överskott återföras som 

utvecklingskapital i nästkommande budget för respektive nämnd, under 

mandatperioden.  

• Satsa för framtiden: Bygg infrastrukturen för det hållbara gröna samhället. 

Utveckla bolags- förbunds- och kommunbaserade samarbeten för 

stordriftsfördelar via avtalskunder åt Kristianstads kommun.    

• Använda upphandling för att skapa hållbarhet och schysta arbetsvillkor för 

anställda hos kommunens leverantörer. 

 


