Nu
För ett hållbart
Kristianstad kommun

Vår gröna värld
Miljöpartiet är en del av en global grön rörelse som strävar
efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra
förutsättningarna för kommande generationer. Därför vill vi
föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt
om vårt djupa beroende av varandra. Vi vill vara en röst för
dem som inte kan göra sina röster hörda och vi välkomnar
alla som vill vara med i detta arbete.

#1 Ida Nilsson, gruppledare

# 2 Linus Rosenblad Nilsson

I ett hållbart samhälle har alla plats
att växa och må bra.

Förutom klimatfrågan så är utbildning, hälsa och integration de
viktigaste frågorna.

Jag brinner för frågor som rör barn & unga,
folkhälsa, jämlikhet och demokrati. Jag vill satsa på
förebyggande arbete för att främja hälsa, livskvalitet
och delaktighet. Särskilt viktigt är satsningar på
psykisk hälsa, jämlik hälsa och ungas hälsa.

Jag är en gift tvåbarnspappa och jobbar som lärare
på en högstadieskola. Jag undervisar i de samhällsorienterande ämnena samt idrott och hälsa. Jag har
i läraryrket, och som fackligt aktiv, upplevt och sett
brister som jag vill vara med om att förändra.

# 3 Helena Winter, ordförande

# 4 Thomas Eng

Klimatanpassning, levande hav och
landsbygd är väsentligt för
kommunens framtid.

Vi bygger tillsammans ett
klimatsmart Kristianstad kommun.

Satsning på rena hav och vattendrag är viktiga då
det är grunden för allt levande men också rekreation, turism och jobb. Även näringslivet på landsbygden är viktigt för en hållbar framtid. Till vardags
jobbar jag med fiberutbyggnad och bor i Åsumtorp.

Jag vill medverka till att Kristianstad kommun blir
ledande i en omställning till ett nytt grönt samhälle.
Detta genom att bidra till ett hållbart arbetsliv med
möjlighet till vuxenutbildning och omställning till nya
yrken, i samverkan mellan kommun och näringsliv.

Allas lika värde
Alla människor är födda fria och lika
i värde och rättigheter. Vi tror på
mångfald och vill skapa ett
samhälle där alla har rätt att vara sig
själva och respekteras för det. Vi vill
att invånarna ska känna delaktighet,
engagemang och solidaritet med
sina medmänniskor och sin livsmiljö.
Vi vill utveckla vår inkludering för
våra kommuninvånare för att
motverka utsatta områden. Vårt
samhälle ska vara demokratiskt
uppbyggt så att alla får möjlighet att
göra sin röst hörd.

		

		

Vi vill att
• kommunala verksamheter ska
HBTQ-certifieras/diplomeras
• kommunen ska driva kvinno- och
mansjoursboenden
• medborgarcentrum ska utvecklas
med filialer i basorterna och i andra
prioriterade områden
• mötesplatser såsom Urbana
hembygdsgården ska utvecklas
• kommunen ska inrätta ett
ungdomsråd
• Kristianstads kommun ska bli
försökskommun för rösträttsålder
16 år i kommunvalet 2022
• Kristianstads kommun ska inrätta en
social investeringsfond med fokus på
barn och unga

Livslångt lärande
Skolan är, tillsammans med klimatet,
vår största investering för framtiden.
Vi vill ha en skola där ingen lämnas
efter, men där ingen heller hålls
tillbaka.
Värdegrundsarbete är viktigt i
skolans verksamhet för att elever ska
kunna reflektera kring invanda
mönster och individens frihet. Detta
främjar jämställdhet, jämlikhet och
ger kritiskt tänkande individer.
Den psykiska ohälsan hos unga är
ett alarmerande samhällsproblem.
Skolsköterskor, kuratorer och
socialpedagoger är exempel på
viktiga resurser i skolans
verksamhet för barn och ungas hälsa
och livskvalitet. Vi vill stärka
samverkan på detta område med
Region Skåne.
Miljöpartiet är positiva till fristående
skolor som kan erbjuda ett varierat
utbud av olika pedagogiska
metoder och bidra till mångfald i
vår kommun, men det är viktigt att
kontrollera verksamheterna.
Kristianstad ska utvecklas som
studentstad genom bra boenden,
trevliga fritidsaktiviteter och goda
kommunikationer. Vi tror på
folkbildningen och det livslånga
lärandet. Det är viktigt att
möjligheten till att lära om och lära
nytt finns.

Vi vill att
• elevhälsovården ska lyftas och
stärkas
• alla elever ska få likvärdiga
möjligheter till praktik för att stärka
kopplingen mellan skola och arbetsliv
• lovskolorna ska utvecklas
• det ska införas en kommunal läsaskriva-räkna-garanti
• vinster i friskolor ska återinvesteras i
verksamheten
• alla förskolor och skolor ska vara
giftfria och miljödiplomerade
• möjlighet till barnomsorg på
obekväma arbetstider utökas
• utomhusmiljöer ska användas som ett
pedagogiskt verktyg i undervisningen
• stressreducerande insatser ska
främjas i skolan
• elever ska få fler möjligheter till
rörelseglädje, idrott och friluftsliv
• planeringstidsavtal ska införas för
förskollärare
• det ska finnas fler vuxna i skolan, t.ex.
kuratorer och specialpedagoger
• alla skolor i kommunen inför “No litter
generation” (Håll Sverige Rent)
• lärare och rektorer får en bättre
löneutveckling som är kopplad till
kompetens och karriärutveckling
• lärarnas administrativa uppgifter
minskar genom att tillsätta
exempelvis lärarassistenter
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Ett hälsofrämjande
liv
Kultur och fritid är en viktig del i det
hållbara samhället. Vi vill att alla invånare ska ha möjlighet att både ta
del av och vara medskapare av kultur efter sina egna förutsättningar.
Den idéburna sektorn är oerhört
betydelsefull för att människor ska
få utvecklas. Vi måste vara lyhörda
inför nya behov och idéer.
Miljöpartiet vill underlätta för fler
människor att ha en aktiv fritid. Vi vill
arbeta förebyggande med barn och
ungas hälsa samt med perspektivet
livslång rörelseglädje.
Vi vill ha ett tillgängligt och modernt
badhus för såväl undervisning och
träning som rekreation, med tät
kollektivtrafik och trygga gång- och
cykelvägar till anläggningen. Vi vill
att det byggs med hållbara material och att grön teknik används. Vi
anser att det ska finnas könsneutrala
och individuella omklädningsrum i
badhuset.

Vi vill att
• kulturnyckeln utvecklas för att
tillgängliggöra olika former av kultur
till nya grupper
• C4-lägret utvecklas med
arrangemang under andra lov samt till
nya grupper
• samverkan med föreningslivet stärks
genom exempelvis idéburet offentligt
partnerskap
• alla motionsleder ska underhållas hela
året och vara belysta
• spontanidrottande ska uppmuntras
och underlättas
• alla lek- och idrottsplatser ska vara
giftfria
• Kristianstads kommun antar
utmaningen Tobacco Endgame, för
ett rökfritt Sverige 2025
• kommunen endast ska ge bidrag till
föreningar som bygger på sekulär
grund

Framtidens arbetsliv
och näringsliv
Framtidens välfärd är beroende av
att det finns ett näringsliv med framtidstro. Det är från näringslivet,
jobben och skatteintäkterna vår gemensamma välfärd kommer. Kristianstads kommun behöver en hållbar
arbetsmarknad och vår vision är ett
arbetsliv som präglas av en hälsosam
balans mellan arbete och fritid.
Miljöpartiet vill verka för att kommunen som arbetsgivare ska vara i
framkant som en attraktiv arbetsgivare. Vi vill bland annat lägga fokus
på utveckling av ledarskap och nya
former av kompetensutveckling för
medarbetare på alla nivåer.
Genom utbildning och forskning vill
vi ge Kristianstads kommun möjlighet att fortsätta utvecklas för att
skapa grön tillväxt. Ett näringsliv
som är innovativt och lönsamt bidrar
till lösningarna på många av våra
miljöproblem.

För miljöpartiet är det viktigt att
flera vågar omsätta sin kunskap
och idéer i ett eget företag. Vi vill
verka för att kommunen hjälper fler
människor till eget företagande men
också att kunskaperna om alternativa företagsformer blir bättre, som
exempel hur man bildar kooperativa
företag.

Vi vill att
• samarbetet mellan kommunen,
Högskolan Kristianstad och Krinova
Incubator & Science Park utökas
• det genomförs försök med 6 timmars
arbetsdag med bibehållen lön
• intraprenader och andra företagsformer utvecklas och gärna blir fler
• kommunen arbetar för att personer
med funktionsvariation ska komma ut
i arbetslivet efter gymnasiet och för
att de ska kunna ha ett fungerande
arbete med rimlig lön
• kommunen återinför särskild
konsumentrådgivning

Vi vill att relationen mellan Kristianstads kommun och Högskolan
Kristianstad ska utvecklas, exempelvis genom kommunal kompetenshöjning och samverkan för att skapa
attraktiva forskning- och utbildningsmöjligheter.
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Omsorg om
varandra
Vi vill prioritera vård och omsorg,
eftersom detta tillsammans med
skolan och de sociala trygghetssystemen utgör kommunens
kärnverksamhet, oavsett driftsform.
Vi ser gärna att fler verksamheter
drivs utav den idéburna sektorn.
Mötesplatser och meningsfull
sysselsättning för personer med
psykisk funktionsvariation ska
erbjudas och anpassas efter
individens behov och förmåga.
Kommunen ska vara lyhörd för
medborgarnas behov och erbjuda
en mångfald av boendeformer till
en rimlig kostnad. Planering för ett
tillgängligt samhälle ska göras redan
från början så att samhället på sikt
blir hållbart för alla åldrar.
Maten är en mycket stor del av
vår livskvalitet. Maten på boenden
ska tillagas så nära de boende som
möjligt och ska så långt som möjligt
vara närproducerat och ekologiskt.
Maten ska hålla jämn och hög
kvalitet och det ska finnas en rimlig
måltidsordning.

Vi vill att
• Kristianstads kommun ska erbjuda
aktiviteter, insatser och mötesplatser
som främjar ett aktivt och hälsosamt
åldrande och social gemenskap
• Kristianstads kommun ansöker om
statligt stimulansbidrag för att öka
lönerna för de som arbetar i daglig
verksamhet
• flytthjälp för äldre ska införas
• Kristianstads kommun ska upprätta
en handlingsplan för suicidprevention
och personal ges möjlighet att stärka
sin kompetens gällande suicid och
suicidprevention
• Kristianstads kommun ska börja mäta
inköpen av kött- och mejeriprodukter i offentlig sektor och presentera
inköpta livsmedels klimatpåverkan
• matsedlarna stegvis ska ändras i
kommunala kök till minskade andel
måltider baserade på kött- och mejeriprodukter

Framtidsinriktad
energi

Vi vill att

Framtidens energisystem ska vara
baserade på förnybara energikällor
och det behövs en kraftfull satsning
på energieffektivisering.

• en ökad energieffektivisering inom
kommunens fastighetsbestånd ska
stimuleras

Vi ska använda avfall och restprodukter från skog till biogasproduktion, som i sin tur kan
användas som en källa för energiproduktion och fordonsbränsle.
Kristianstads kommun skall fortsätta
investera i egna anläggningar
för att ta hand om alla delar i
biogasproduktionen och bredda de
användningsområden där biogas kan
anses vara det optimala alternativet.

• Kristianstads kommuns verksamhet
ska bli fossilbränslefri 2020

• solceller/solfångare ska installeras på
kommunala fastigheter
• utveckling inom grön teknik ska
främjas
• tankställen för såväl biogas som
laddningsstationer för elfordon ska
främjas
• vindkraftsetableringar ska stimuleras

Vårt livsviktiga
vatten
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Vårt livsviktiga
vatten

Vi vill att

Rent vatten är en förutsättning för liv
på vår planet. Vi behöver se vatten
som en ändlig resurs och att all samhällsplanering skall utgå ifrån detta
och finna lösningar som medför att
vattenkonsumtionen minskar.

• en vattenbruksstrategi ska ta fram
som utreder möjligheterna till utökat
havsbruk

Miljöpartiet vill verka för att
minimera mängden plast i miljön och
i haven.
Vi vill göra Kristianstad till
en ledande kommun inom
vattenforskningsområdet.

• kommunen ska införa rening av
läkemedelsrester i reningsverken

• det ska skapas system för att ta hand
om dagvattnet
• individuella vattenmätare ska införas i
ABKs fastigheter
• de kommunala verksamheterna fasar
ut förbrukningen av plast efterhand
som miljövänliga alternativ kommer
ut på marknaden
• kommunen underlättar återvinning
och återbruk i alla kommunala
verksamheter
• en VA-policy som ställer krav
på kretsloppsanpassade
avloppslösningar ska upprättas

Stad och landsbygd
i samverkan
Landsbygden är lika viktig som
staden för att hela kommunen
ska fungera. Landsbygden är
även en resurs för energi- och
livsmedelsproduktion. Ett hållbart
kretsloppstänkande är avgörande
för att vi ska kunna ha en
fungerande livsmedelsproduktion
även i framtiden. Innovativa och
miljöfrämjande åtgärder ska ges
utrymme även på vår landsbygd.
Grundläggande samhällsservice ska
finnas i alla större orter och komma
närliggande byar och landsbygd
tillgodo.
Vi vill aktivt motverka bostadssegregation genom en god samhällsplanering med en mångfald av
bostadsformer. Bostadsbehovet
i Kristianstad och tätorterna ska
tillgodoses av framförallt förtätning
av befintliga bostads- och trafikytor.
Vi vill att Kristianstads kommun
agerar som ett föredöme vid
nybyggnation och renovering.
Miljöpartiet vill att fler ska få
möjlighet att åka kollektivt,
cykla eller promenera istället
för att ta bilen. Bilen ska inte
vara norm i stadsmiljön. Vi vill se
färre parkeringsplatser för bil till
förmån för bostäder, grönytor
och trivsamma mötesplatser och
fler parkeringsplatser förses med
el-laddning. Vi vill underlätta för

cyklister genom att bygga säkra,
belysta och på utsatta ställen även
väderskyddade cykelstråk. Det ska
finnas gott om parkeringsplatser för
cyklar.
Miljöpartiet anser inte att en flygplats
är en kommunal angelägenhet som ska
finansieras med skattemedel. Flyget
ska stå för sina faktiska kostnader.

Vi vill att
• Stora Torg ska bli bilfritt
• miljözoner ska införas på sikt så att
större delar av centrum blir bilfritt
• kommunen utvecklar näringslivsutveckling på landsbygden
• tvånget att bygga parkeringsplatser
vid nybyggnation ska tas bort eftersom
det fördyrar hyror och byggen och
att parkeringsnormen i kommunens
detaljplan förändras
• fler promenadstråk och motionsspår
anläggs och de ska vara trygga och
upplysta
• befintliga cykelleder separeras från
gångvägar och att cykellederna
förbättras genom till exempel tydligare
markeringar, säkrare överfarter, bra
belysning och sammanhängande stråk
som underhålls året runt
• antalet cykelparkeringar vid Rådhuset
och Stora Torg blir fler men också
att det finns bra cykelställ vid t.ex.
busshållplatser och pendlarparkeringar
runt om i kommunen
• Kristianstads kommun avvecklar sitt
engagemang i Kristianstad Österlen
Airport
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Nu
Klimatet kan
inte vänta.

Miljöpartiet grundar sin politik på tre solidariteter:
• solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
• solidaritet med kommande generationer
• solidaritet med världens alla människor

www.mp.se/kristianstad

