
# 1 Ida Nilsson, gruppledare

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

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

# 2 Linus Rosenblad Nilsson

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

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

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

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 fram-
tid. Till vardags jobbar jag med fiberutbyggnad 
och bor i Åsumtorp.

# 4 Thomas Eng

Vi bygger tillsammans ett klimatsmart 
Kristianstad kommun.

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 mel-
lan kommun och näringsliv.



Nu
Klimatet kan 
inte vänta.

Val 2018

Göra Stora Torg bilfritt
Vi vill att människorna är i centrum, 
inte bilarna.

Se fler och bättre cykelvägar
Vi vill se satsningar på 
sammanhängande och trygga 
cykelvägar som får prioritet framför 
bilen. Det ska vara säkert och lätt att 
cykla.

Införa kommunal 
Läsa-skriva-räkna-garanti
Vi vill införa en kommunal garanti så 
att de barn som behöver hjälp får det 
tidigt. En bra skolgång är viktigt för 
att få en bra start i livet. 

Satsa på psykisk ohälsa
Den psykiska ohälsan sjunker i 
åldrarna. Vi vill se fler satsningar 
på elevhälsan för att förebygga och 
upptäcka tidiga tecken på psykisk 
ohälsa. Vi vill ha aktiviteter för de 
äldre för att minska isolering och 
ensamhet samt HBTQ-certifiering av 
de kommunala verksamheterna.

Fasa ut plasten
Vi vill att kommunens verksamheter 
fasar ut plasten där det finns miljö- 
vänliga och hållbara alternativ. 

Säkra vårt vatten 
Vi vill se satsningar på rening av 
läkemedel från vårt vatten och ta 
fram en VA-policy som säkrar ett 
systematiskt arbete med vårt 
livsviktiga vatten.

Ge plats för grön tillväxt 
Vi vill se ett utökat samarbete 
mellan kommunen, Högskolan 
Kristianstad, Krinova Science Park 
och det privata näringslivet. Det 
gynnar den gröna tillväxten och 
skapar jobb.

Att landsbygden ska leva 
Vi vill att kommunen satsar på att 
utveckla service/medborgarkonto 
i flera orter och stöttar det små- 
skaliga näringslivet för att hålla 
landsbygden levande.

Miljöpartiet i 
Kristianstad 
vill

www.mp.se/kristianstad


