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På många sätt är utvecklingen i Kristianstads kommun positiv. Människor och företag flyttar
till vår kommun och Kristianstad är den självklara motorn i nordöstra Skåne. Arbetslösheten
sjunker och bostadsbyggandet är på rekordnivå.

Samtidigt finns det problem som vi både behöver beskriva och hantera med uppriktighet,
ärlighet och beslutsamhet. Det gäller inte minst frågorna om bostadssegregation, trygghet,
kriminalitet och den relativt låga utbildningsnivån.

Kunskapsnivån i skolan behöver höjas, tryggheten måste öka och fler ska komma i arbete och
bidra till vår gemensamma välfärd. Bostadssegregationen skapar sociala problem, segregerade
skolor och försvårar integrationen för nyanlända.

Genom tydligt politiskt ledarskap ska vi stärka människors möjligheter att bo, leva, jobba och
driva företag i alla delar av kommunen. Det handlar om fokus och satsningar på många delar,
såsom exempelvis utbildning, egenförsörjning och trygghet.

Vår uppgift som Kristianstads liberala parti är att skapa ordning och reda, trivsel och
möjligheter i kommunen. Med vårt politiska arbete vill vi bidra till att kristianstadsbornas
vardag fungerar så att ni får mer tid och kraft att forma era liv så som ni tycker passar er och
era familjer allra bäst.

Vi kommer inte att lova allt till alla för vi vet att resurserna är begränsade och behöver
prioriteras. Kommunens tillgångar är stora  men vår lånebörda är hög. Varje invånare bär en
skuld på 91 000 kr. Det är 50% mer än rikssnittet och dubbelt så mycket som till exempel i
Malmö. När nu räntorna stiger är det är det extra viktigt med överskott i kommunens ekonomi
så att vi kan hålla nere låneskulden och ränteutgifterna.

De politiska förslag som vi presenterar inför de kommande åren bygger på de problem vi alla
vet finns i Kristianstad, men också på de de styrkor och den potential som finns i vår del av
Skåne.

Vi bygger förslagen på fyra viktiga områden:

1. Fler måste lyckas i skolan
2. Fler som försörjer sig själva skapar en livskraftig kommun
3. Tryggt och säkert i ett växande Kristianstad
4. Stad och land - beroende av varandra
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1. Fler måste lyckas i skolan
Många samhällsproblem kan förebyggas om fler lyckas i skolan. Att komma in på gymnasiet
och ta studenten är en bra start på resan mot ett rikt och fritt liv för våra unga kristianstadsbor.
En lyckad skolgång är också en bra försäkring mot arbetslöshet och bidragsberoende. Våra
förskolors och skolors viktigaste uppgift är att förmedla kunskap. Förskollärararnas och
lärarnas ledarskap behöver förstärkas. Ordning och reda är en förutsättning för att
undervisningen ska fungera och men också för trygghet och arbetsro. Förskollärare, lärare och
skolledare är skolans viktigaste resurs och de ska ha en bra arbetsmiljö.

Våra viktigaste förslag:

● Tydligt fokus på högre resultat
Alla skolor i Kristianstad ska tydligt fokusera på kunskapsutveckling och högre
betygsresultat så att fler elever blir behöriga till gymnasiet.

● Stärk elevhälsan i skolorna
Det behövs fler vuxna i skolan som kan jobba med det elevsociala och
specialpedagogiska arbetet. Då kan lärarna få mer tid att arbeta med det som de är
utbildade för och är allra bäst på, att undervisa.

● Ordning och reda är en förutsättning.
Lärarnas och rektorns ledarskap behöver förstärkas. På Liberalernas initiativ har ett
tiotal av kommunens skolor infört förväntansdokument med gott resultat.  Här
tydliggörs vilka förväntningar elever och föräldrar kan ha på skolan men också vad
skolan förväntar sig av elever och föräldrar. Vi tycker att alla skolor borde ha
förväntansdokument.

● Spetsklasser i Kristianstads kommun
Ingen elev ska lämnas efter, men inte heller hållas tillbaka. Högpresterande elever ska
kunna få utmaningar på rätt nivå för att känna motivation i skolarbetet. Därför vill vi
se spetsklasser i en eller flera av Kristianstads kommuns skolor.

● Låt fler elever få undervisning i små grupper
Vi vill att fler elever med extra stort stödbehöv ska kunna få det tillgodosett  i mindre,
särskilda undervisningsgrupper under delar eller hela skoldagar – både för deras egen
och för deras klasskompisars skull.

2. Fler måste försörja sig själva
Vår välfärdsmodell bygger på att alla som kan jobbar, försörjer sig själv och bidrar till
samhället. Här ska ingen särbehandlas.  Även nyanlända ska komma i arbete snabbt – det mår
både individen och samhället bra av. Vårt huvudfokus under kommande mandatperiod är att
förverkliga förslag som gör att det alltid lönar sig att arbeta och som ökar drivkrafterna för
företag att anställa någon som inte har fått sin första chans. Det ska vara attraktivt att starta
företag i Kristianstad.
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Våra viktigaste förslag:

● Sänk socialbidragsvolymen
Vi vill ta fram och införa en arbetsmodell som ska leda människor från bidrag till
egenförsörjning. Den ska innefatta en kedja av åtgärder där den som söker bidrag blir
kontrollerad, har krav på deltagande i utbildningsinsatser och ges möjlighet till
anställning i antingen kommunens anpassade verksamheter, eller i lokala företag.
För att de som verkligen behöver bidrag ska kunna få det behövs hårdare kontroll som
minskar missbruk av bidragssystemet.

● Tydligt jobbfokus för vuxenutbildningen
Att få människor att gå från bidrag till arbete ska vara ett av vuxenutbildningens
viktigaste uppdrag. Kommunen behöver ständigt höja kvaliteten på utbildningarna och
skapa fler attraktiva utbildningsmöjligheter för vuxna inom bristyrken.

● Bättre företagsservice genom mindre byråkrati och effektivare handläggning
Det ska vara lätt att starta och utveckla företag i Kristianstad. Då får vi fler växande
företag och fler arbetsplatser i Kristianstad. Den kommunala servicen ska förbättras
ytterligare gentemot våra företagare och vi ska ha fokus på en ännu mer effektivitet
och en serviceinriktad myndighetsutövning, särskilt inom bygglov, miljö & hälsa och
upphandling.

● Mer mark för etableringar
Kristianstad behöver fler företagsetableringar som ger fler arbetstillfällen.
En del i detta arbete är att ta fram ny verksamhetsmark och aktivt arbeta för att
kommunen ska vara attraktiv som etableringsort genom att synliggöra Kristianstads
styrkor i olika sammanhang.

3. Det ska vara tryggt och säkert i vårt växande Kristianstad
Bakom varje siffra i brottsstatistiken finns en människa som fått sin trygghet förstörd och sin
frihet begränsad. Även om antalet anmälda brott minskar så tar vi känslan av otrygghet på
allvar. För att vända utvecklingen behövs tuffa tag mot människor som struntar i lagar och
regler, men även uthålligt arbete för att förhindra att unga människor börjar begå brott.
Det behövs fler vuxna i våra skolor och myndigheter måste kunna samarbeta ännu bättre än
idag. Både stålhandske och lovikavante behöver användas i Kristianstad.
Liberalerna driver på för att lösa de problem som våra utanförskapsområden har. En långsiktig
omvandling måste starta så att vi minskar trångboddhet och segregation.

Föreningslivet har en nyckelroll för den sociala sammanhållningen i Kristianstad. Här finns
trygga miljöer där människor från med olika erfarenheter möts. Vi vill utveckla både stöd och
samarbete med föreningslivet. Det måste bli tydligare hur föreningar kan få stöd för att bidra
till aktiviteter för meningsfull fritid och integration.

I vår kommun ska vardagen vara trygg hela livet, även de sista åren. Oavsett om man behöver
hjälp i sitt hem eller måste bo på särskilt boende ska man mötas av svensktalande och
välutbildad personal och själv kunna välja och påverka sin situation.
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Våra viktigaste förslag:

● Det är dags att börja omvandla Gamlegården
Polisens lista med ”utsatta områden” definieras av att det är platser med ”låg
socioekonomisk status och där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället” – i
princip alla bostadsområden på polisens lista härstammar från miljonprogrammet. Så,
problemen Kristianstad har med Gamlegården är inget unikt. Det som är speciellt i vår
kommun är att Gamlegården är så stort i förhållande till resten av Kristianstad.

Vi vill ta ett långsiktigt helhetsgrepp där vi tittar på en omvandling för hela området.
Invånare måste kunna göra bostadskarriär inom området och, om de vill, kunna köpa
en bostadsrätt inom Gamlegården. ABK behöver bygga om och anpassa
fastighetsbeståndet så att även stora familjer kan hitta passande lägenheter. Kanske blir
det nödvändigt att riva delar av bostäderna för att göra området mindre.

● Fler poliser och kameror på våra gator
De lokala problembilder vi upplever idag kräver fler poliser som kan jobba med
närvaro i många av våra områden och inte bara kraftsamla på en del av kommunen i
taget. I väntan på att det kommer fler poliser till Kristianstad så ska vi fortsätta att
satsa kommunala pengar på ordningsvakter som ska ha en hög lokal närvaro och sätta
allmänhetens trygghet i fokus. Vi föreslår också fler övervakningskameror på platser
där brott är vanliga.

● Rekryteringen till gängen ska brytas
Tonåringar ska bära skolböcker, inte vapen och droger. Samarbetet mellan skola
socialtjänst och polis behöver utvecklas ytterligare så att unga med riskbeteende
fångas upp tidigt med effektiva insatser.

● Kartlägg utbredningen av hedersrelaterat våld och förtryck redan i skolan
Vi måste öka kunskapen om livsvillkoren bland ungdomarna men också förbättra
arbetet och insatserna för de som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.
Därför vill vi genomföra en kartläggning som påvisar i vilken utsträckning våra barn
och unga i Kristianstad är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.

● Tryggt att åldras i Kristianstad
I Kristianstad ska vi vara trygga livet ut. Utbildningsnivån inom omsorgens olika
professioner behöver öka och kunskaper i svenska prioriteras. Fler trygghetsboenden
behöver planeras i våra basorter. De närmaste 10 åren behöver vi bygga flera nya
äldreboenden.

● Ljusare tider på landsbygden och trygga stråk i stadsmiljön
Oavsett om du bor i staden, i någon basort eller på landsbygden så ska det finns
belysning på viktiga platser runt om i vår kommun för att skapa trygghet,
trafiksäkerhet och en känsla av trivsel. En översyn och kartläggning av otrygga stråk
och platser ska genomföras och ett åtgärdsprogram ska tas fram.
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4. Stad och land - beroende av varandra
Ibland ställs landsbygden och stadskärnan mot varandra. Så behöver det inte vara.
Kristianstads stadskärna ska fortsätter utvecklas till en välkomnande, lättillgänglig och hållbar
plats som tar tillvara det unika läget, historien och arkitekturen. Stadskärnan ska vara lätt att
besöka och attraktiv att verka och bo i.

Fler än hälften av våra invånare bor utanför staden Kristianstad. Därför behöver det finnas ett
basutbud av kommunal service på flera håll. Vi har en bra struktur med våra basorter, de
gamla kommunhuvudorterna Arkelstorp, Degeberga, Fjälkinge, Tollarp, Åhus och Önnestad.
Den ska vi hålla fast vid.

Kristianstads kvalitet är kombinationen av stad och land. Möjligheten att kunna bo nära
naturen och samtidigt ha tillgång till en stad med handel, service och kultur är en av
Kristianstads fördelar. Vi vill förstärka detta med bättre kollektivtrafik, hög kvalitet på alla
skolor och nära service till fler invånare i både staden och runt våra basorter.

Våra viktigaste förslag:

● En levande stadskärna i en levande kommun
Går det bra för staden går det bra för landsbygden, och vice versa. Därför
kommer vi fortsätta arbeta för en attraktiv stad som fler besöker ofta, stannar länge i
och får en positiv upplevelse av. En fortsatt förtätning av staden gör att fler kan bo på
gångavstånd från handel, service och arbetsplatser. Event och aktiviteter i samarbete
med fastighetsägare och Kristianstad City ska göra stadskärnan ännu mer
välkomnande och rolig. Kommande mandatperiod vill vi också se särskilda insatser
kopplade till Tivoliparken, torgen och vattnet som tillgängliga och inbjudande miljöer
i city. En självklar del är att dra nytta av - och ta vara på potentialen - i och kring
Biosfärområde Kristianstad vattenrike.

● Utveckla Tivolibadstomten
Tivoliparken ska utvecklas till med ännu mer inbjudande och tillgängliga platser med
möjligheter för människor att mötas. När badhuset rivs får inte den platsen bli en tom
grusplan. Nu förs en diskussion med Högskolan om de kan använda nuvarande
byggrätt. Om detaljplanen måste ändras kommer det dra ut på tiden, kanske upp emot
tio år,  innan det byggs något på tomten. Under tiden måste vi då skapa en öppen yta
för aktivitet och möten i väntan på en långsiktig plan för Tivolibadstomten.

● Vi ska möta medborgare och företagare där de är
Vi vill förstärka medborgarservicen ytterligare och göra det lätt att komma i kontakt
med kommunen när du behöver.  Det innebär att öka såväl servicen som
tillgängligheten - både fysiskt och digitalt -utifrån medborgarnas behov.

● Fler spontanidrottsplatser
Spontanidrottsplatser är mötesplatser både för fysisk aktivitet och social gemenskap.
Vi vill se fler av dem runt om i kommunen särskilt där det bor barn och unga som har
långt till idrottsanläggningar.
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● Hemtjänst med valfrihet och kvalitet i hela Kristianstad
Hemtjänsten är en viktig funktion för många invånare. Den ger möjlighet att bo kvar i
sitt hem även när ålder och sjukdom begränsar förmågorna. Vi kommer fortsätta värna
valfriheten i hemtjänsten och bevaka att servicen håller hög kvalitet i alla delar av vår
kommun.

Andras ansvar

På flera områden är Kristianstad beroende av andra aktörers beslut. Sjukvården,
kollektivtrafiken och polisen är alla nationella eller regionala frågor.
Under de kommande åren kommer vi att driva på för ett antal frågor som är viktiga för
Kristianstad.

● Vården behöver flytta närmare medborgarna. Det behövs fler läkare på
vårdcentralerna och öppettiderna behöver vara mer flexibla.

● Polisen måste ha rätt resurser och förutsättningar för att kunna vara effektiva i
hela kommunen. Resten av rättsväsendet behöver också följa med i den
utvecklingen.

● Vi ska driva på för att få bättre kollektivtrafik inom hela kommunen.
Dubbelspår mellan Kristianstad och Hässleholm är viktigt för alla pendlare.

● Högskolan hör hemma i Kristianstad. Vi behöver den och den behöver
Kristianstad. Vi fortsätter arbetet för att tillgodose Högskolans behov av
utvecklingsmöjligheter.

● Staten subventionerade bygget av Gamlegården under miljonprogramstiden. Vi
tycker det är rimligt att staten nu är med och finansierar omdaningen för att
komma tillrätta med trångboddhet, segregation och parallellsamhällen.

● Vi behöver fortsätta ha ett ambitiöst arbete för att motverka stranderosionen
längs kusten vi Hanöbukten. Detta är ett nationellt intresse och vi kommer
hävda både ekonomiskt och kunskapsmässigt stöd från staten.

● Försvaret behöver fler utbildningsplatser och det är rimligt att ett nytt
regemente hamnar i Skåne. Vi föreslår att det ska ligga i Rinkaby. Här utbildas
redan både hemvärnssoldater och värnpliktiga.

● Socialtjänstlagen behöver förändras så att unga kriminella kan omhändertas
enligt LVU (lagen om vård av unga). Idag kan unga omhändertas när den unge
riskerar att skadas men inte när unga är ett allvarligt hot mot andra.
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