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Visste du...
att den psykiska ohälsan ökar och fram- 
förallt unga människor mår allt sämre. 
Skola och socialtjänst har fått genomföra 
stora neddragningar de senaste åren. 
Detta måste sluta. 

Miljöpartiet vill satsa på det förebyggande arbetet. 
Vi vill bygga trygga barn, istället för att laga trasiga 
vuxna. 

Därför vill Miljöpartiet bl.a att:

- Stärka elevhälsan

- Återinföra socialpedagoger

- Anställa fler resurspersoner som kan hjälpa 
elever som behöver stöd

- Utveckla öppenmottagningen Lönnen och utöka 
kapaciteten så att fler kan erbjudas samtals- 
behandling i ett tidigt skede. 

- Införa socialt boendestöd som är ett praktiskt 
socialt stöd till familjer med behov av stöd i 
       hemmet och stärkt föräldraskap.

       - Att kommunen ska arbeta intensivt
       och aktivt för att öka självförsörjnings- 
       graden och minska trångboddheten 
       för barnfamiljer.

Visste du...
att Kristianstad kommun har skrivit på 
för att bli klimatneutral till 2030?

Bra tycker vi i Miljöpartiet men än så länge så 
saknas det politiska beslut som gör det möjligt. 
Det är dags att det blir verklighet av alla fina 
ord.

Därför vill Miljöpartiet bl.a att:

- Cykelvägnätet ska bindas ihop så att det blir 
lätt och säkert att ta sig fram klimatsmart.
Planering ska utgå från människan och inte 
bilen.

- Bygga ut solceller på ytor där detta är möjligt 
för att nå det redan antagna målet. 

- Driva på för etablering av havsbaserad vind-
kraft utanför kommunens kust.

- Aktivt verka för återvätning av mark och lokala 
kolsänkor.

Visste du...
att mer än hälften av kommunens 
invånare bor i/utanför en tätort som inte 
är Kristianstad.

För Miljöpartiet i Kristianstad spelar det ingen roll 
var du bor, det viktigaste är att du trivs och mår 
bra där du bor.

Därför vill Miljöpartiet bl.a att:

- Det byggs mer laddstolpar, pendlarparkeringar 
och bättre cykelstråk i basorterna. Det ska vara 
lätt att göra rätt när du kan, även om du inte har 
bussen utanför husknuten.

- Medborgarförslag som rör utveckling av bas- 
orterna ska prioriteras.

- Det ska finnas mer kommunal service i basorter-
na, t.ex genom mobila lösningar.

- Kommunen ska driva utvecklingen och underlät-
ta för tex näringslivet/föreningar eller aktiviteter 
på orten som tillgodoser behov och stärker utbu-
det på orten (ex gym, restauranger etc)


