
RÖSTDELA SÅ ATT DU FÅR UT MESTA MÖJLIGA NYTTA AV DIN RÖST! Du har ju den demokratiska möjligheten 
att rösta på tre partier. Rösta på Sakpolitikernas i kommunalvalet. I region- respektive riksdagsval röstar du på 
det parti eller de partier som för den politik som där passar dig och de dina bäst. 

 LÄS MER www.sakpolitikerna.se  –  facebook.com/sakpolitikerna

SAKPOLITIKERNA – PARTIET SOM ENBART ENGAGERAR SIG I KOMMUNALA FRÅGOR

AKTIVA  
SEDAN 1994

grundades under 
namnet åhuspartiet

VALET 2022
använd din röst

11 SEPTEMBER

vi benämner vår politik för sakpolitik. 
”Saken” gäller. Inte varifrån ett förslag kommer. 
Sakpolitikernas filosofi är att lyhört föreslå och 

ställa sig bakom sådana förslag som du i ditt 
dagliga liv har nytta av. Det värde och den 
utveckling som ett förslag ger är grunden för 
Sakpolitikernas politiska arbete. Det gäller 
i våra egna förslag och i våra ställnings
taganden till andras. Vi står fria gentemot 
de så kallade ”politiska blocken”.

vi arbetar för dig och för en stark 
positiv och hållbar utveckling av 

kommunen, oavsett var du bor och oavsett 

vem du är. Att du är viktig, och att 
kvaliteten i de tjänster och den service 
som kommunen ger också är viktig, 
framgår tydligt när du bläddrar vidare i 
denna valtidning! 

läs om vårt löfte till dig, vår vision, 
vad vi vill inom skola och omsorg och 
inom andra viktiga kommunala områden. 
Läs om betydelsen av att vara aktiv genom 
livet, psykiskt och fysiskt, om satsning på 
trygghet, hållbarhet och samhörighet på land 
och i stad. Här finner du stöd för dina tankar 
och åsikter!

Gör ett medvetet val!  

Rösta på Sakpolitikerna  
kommunens lokala parti
Din röst är viktig. För dig – och för oss!
• För dig – för att du i valet kan påverka vilken politik som du vill 
ska föras i Kristianstads kommun. 
• För Sakpolitikerna – enda partiet i kommunen som enbart 
engagerar sig i kommunala frågor. 
I vår sakpolitik är vårt fokus att skapa nytta för dig i frågor som 
påverkar din miljö och ditt dagliga liv det viktigaste. Med din röst 
på Sakpolitikerna gör du ett medvetet och klokt val!

 ”1000-LAPP”
PER INVÅNARE
ENGAGERAR
I VARJE ORT
Se sidan 5

 PRODUCERA
EL LOKALT
FÖR HÅLLBAR
FRAMTID
Se sidan 12

 NÄRVARO
GER TRYGGHET
PÅ OLIKA 
SÄTT FÖR FLERA
Se sidan 9 och 10

 FOLKHÄLSAN
I CENTRUM
I SATSNINGAR
FÖR ALLA
Se sidan 6

 VARJE ELEVS 
UTVECKLING
ÄR VIKTIG
ATT STÖDJA
Se sidan 8

VÅRT LÖFTE VÅR VISION & VAD VI VILL   
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Gör medborgarna delaktiga i sina viktiga 
lokala frågor med ”tusenlappen” 

Ge varje ort ett årligt belopp per invånare att användas 
för trivselfrämjande insatser på orten. Flytta beslut till 
”byalag” som i sina stadgar har som mål att främja ortens 
utveckling. 

Läs mer på sidan 5 

Ge lärare och elever förutsättningar  
för att skolarbetet ska bli framgångsrikt 

Varje elev ska mötas på sin egen nivå och få det stöd 
och den stimulans som gör skolarbetet intressant och 
utvecklande. 

Läs mer på sidan 8 

Värdighet och respekt ska genomsyra 
bemötandet av våra seniorer och svaga 

Den tid och service som personalen ger på äldreboenden 
och i hemtjänst ska vara tillräcklig och trivsam. 

Läs mer på sidan 9 

Alla får plats när Kristianstad lyfts  
till regionalt kulturcentrum 

Många har skolats inom kultursektorn och nått framgångar 
nationellt och internationellt. Nu bygger vi vidare – så att 
vi framöver kan välkomna även stora turnerande sällskap. 

Läs mer på sidan 4 

Satsa på ett idrottscentrum  
i Åhus – för allas välmående 

Att vara aktiv, fysiskt och psykiskt, bidrar till ökad 
livskvalitet och bättre folkhälsa. I Åhus vill vi bygga ett 
centrum för välmående med bland annat idrottshall och 
simhall för de boende i kommunens södra del. 

Läs mer på sidan 6 

Närvarande poliser och väl utbyggd service 
ökar tryggheten i hela kommunen 

Vissa för invånarna betydelsefulla frågor ligger utanför 
kommunens ansvar. Kommunen ska hos ansvariga 
myndigheter framföra önskemål om viktiga insatser.

Läs mer på sidan 10 

  KOMMUNENS KLIMATARBETE sker i samarbete 
med företag, institutioner och andra organisationer 
och är tydligt, förståeligt och engagerar alla 
invånare på olika sätt. Här agerar alla mot gemen
samma mål och bidrar klokt och glädjefullt med 
vad de kan. 

  ALLA VILL VARA DELAKTIGA i samhället 
och dess utveckling. Alla i arbetsför ålder bidrar 
på olika sätt till samhället och betalar skatt. 
Kommunen arbetar aktivt och framgångsrikt med 
integrationsfrågor.

  ATTITYDEN ÄR ÖPPEN OCH INKLUDERANDE. 
Alla kan bidra med god vilja och göra det utifrån 
sina erfarenheter och kunskaper. Alla inser att vi då 
får ett bra omhändertagande samhälle, där ingen 
hamnar utanför.

  KONTAKTEN MELLAN KOMMUN OCH 
MEDBORGARE har väsentligt stärkts genom 
utökad verksamhet i Medborgarcenter. Varje vecka 
finns personal för personlig kontakt och service på 
vissa tid punkter på biblioteken i basorterna.

  Invånarna i Kristianstads kommun lever ett 
HÄLSOSAMT OCH AKTIVT LIV. Förutsättningarna 
är ypperliga genom den fina miljö vi har och de 
anläggningar som finns runtom i kommunen. 
Det finns bland annat bibliotek, samlingslokaler, 
fritidsgårdar, motionsspår och idrottsanläggningar, 
som är tillgängliga för alla.

  ENGAGEMANG I FÖRENINGSLIVET 
utvecklar civilsamhället och stärker demokratin. 
Föreningslivet är ett sätt att bli en del av samhället.

  ARBETSLÖSHETEN ÄR LÅG eftersom alla goda 
krafter i samhället samverkar. Genom matchning 
och utbildning finns arbetskraft tillgänglig inom 
alla områden.

  FÖRETAGSAMHETEN UPPMUNTRAS genom att 
kommunen stödjer lokala företag. Kristianstad har 
positionen som den mest tillgängliga kommunen 
för företagande. Handläggningstider och till stånds
processer är minimerade och tolkas med företag
arnas bästa för ögonen.

  KULTUREN BLOMSTRAR. Alla medborgare får 
tillgång till ett berikande kulturliv. Kristianstads 
kommuns roll som kulturellt centrum i Nordöstra 
Skåne är starkt och självklart. Alla initiativ till 
kultur aktiviteter i våra basorter och byar upp
muntras. Musikskolan har breddats till en kultur
skola. Barn i grundskolan får tillgång till minst ett 
professionellt kulturprogram per läsår.

Vi intresserar oss för politik för att du ska få det bättre!

LÄS OM

I Kristianstads kommun blir alla sedda och mår bra. Allt som kommunen har till uppgift att 
svara för gentemot sina invånare sköts effektivt och med hög kvalitet. Detta ger sunda för
utsätt ningar för kommunens positiva utveckling. Det stärker kommunens varumärke, själv
känsla och attraktion för dem som bor, lever och verkar här. Den stärkande framåtandan 
lockar andra hit för att ta del av allt som kan erbjudas. Vissa kommer på besök, andra 
vill bosätta sig här, studera eller etablera företag här. Alla är välkomna.

Vi i Sakpolitikerna, Sak, gillar rent spel – 
och öppna kort. Vi som engagerar oss i 
Kristianstads kommuns nu enda lokala parti 
har alla ett äkta intresse för samhällsfrågor. 
Vi engagerar oss av idealitet i stora och små 
sakfrågor.

När du lägger din röst på Sakpolitikerna 
kan du vara säker på att vi arbetar för 
att inom olika områden förbättra för 
kommunens invånare, lokala företag och för 
kommunens goda utveckling! 

Vi gillar att lyfta blicken och ligga steget 
före. I den politiska processen tar det mesta 
av demokratiska säkerhetsskäl ”lång” 
tid. Förslag ska vara genomarbetade, 
förankrade, motiverade och hållbara. Politik 
innebär tålamod och uthållighet. Vi ser 
framåt – och agerar nu! Det har du och de 
dina gott av framöver.

Vårt löfte till dig!

korrad 1 korrad 1

VÅR
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avståndet mellan väljare och valda är 
idag längre än någon gång tidigare i Kristi
anstads kommuns historia. När storkommu
nen bildades 196774 genom en sammanslag
ning av tio kommuner försvann flera hundra 
lokalpolitiker. Det var personer som på sin 
fritid gav engagemang och kunskap i syfte 
att göra sin kommun så bra som möjligt 
för dess invånare. Då kände i stort sett alla 
kommuninvånare en eller flera lokala poli
tiker och väljare och lokalpolitiker möttes 
spontant och socialt på armlängds avstånd. 

Genom bildandet av storkommun för
lorade de sin roll och blev överflödiga. De 
ersattes av politiker som fick större inflytan
de. För några blev politiken mer ett yrke än 
ett ideellt utövande av ett samhällsintresse. 

Nu sker mötet med vissa oftast på 
sociala media och via tidning, dator 
eller smartphone.

vi i sakpolitikerna vill stärka demokratin. 
Vi agerar för att vissa kommunala beslut 
ska kunna fattas så lokalt – och så nära de 
människor som berörs av dem – som det är 
praktiskt och lagligt möjligt. Vi vill i ande
meningen av EU:s subsidiaritetsprincip* föra 
beslutanderätt till lägsta möjliga nivå, de 
berörda medborgarna.

Vi vill införa en modell vi kallar ”tusen
lappen”. Det är ett belopp per ortsinvånare 
och år avsedd och avsatt för ”förbättringar 
och trivsel” på orten. Vi ser väl fungerande 
”byalag” – med stadgar som syftar till att 

främja ortens utveckling – som kommu
nens lokala demo kratiska part. I ”bya laget” 
förankras och beslutas om vad pengarna ska 
användas till för lokala projekt. 

orter och stadsdelar som idag inte har 
ett fungerande byalag eller annan intresse
sammanslutning med ortens eller stadsdelens 
bästa som huvudmål ska inte stängas ute 
från ”1000lappen”. Här vill vi inspirera till 
bildandet av ett ”byalag”, ett ”stadsdelslag”, 
med mål att genom lokalt samarbete ta 
ansvar för att utveckla den gemensamma 
miljön.

För oss är det viktigt att medborgarna i 
kommunens alla delar är aktiva och ges möj
lighet att själva ta ansvar. Vi vill i vår lokala 
politik förena ”vi och dom” till ett trivsamt 
deltagande och varandra accepterande ”vi”. 
Alla medborgare ska ges tillfälle att bli hör
da och sedda.

1 Ulrik Jönsson, 
entreprenör, Åhus 2 Stefan Edenborg

kulturarbetare, Tollarp 3 Bo Thunell 
civilekonom, Röetved

4 Åke Hultqvist
journalist, Yngsjö 5 Lisbeth Svensson

kontorist, Åhus 6 Roland Persson
representant, Åhus

7 Annika Persson
grafiker, Åhus 8 Lennart Olsson

pensionerad utbildningschef,   
       Åhus

9 Mona-Lis Torstensson
kontorist, Åhus

10 Stig Johansson
 vapentekniker, Åhus 11  Åke Bondesson

 pensionerad polis, Åhus

KANDIDATER

2022

BLOMSTERARRANGEMANG 
SMYCKAR ÄVEN TÄTORTER
Kristianstads kommun är känt för vack
ert blommande rabatter och andra fina 
blomster arrangemang i centralort och 
bas orter. Lika naturligt ska det vara att 
smycka och uppmärksamma kommunens 
tätorter med blommor och andra växter 
på central plats eller vid infarter till orten.

Skötsel och bevattning kan lösas med 
rimlig ersättning till byalag eller annan 
förening.

GE RONDELLER NAMN OCH 
UNDERLÄTTA ORIENTERING
I flera kommuner, däribland Hässleholm 
och Växjö, är rondellerna namngivna 
och för sedda med namnskylt. I 
Kristianstads kommun är frågan inte ny. 
Kostnaden ansågs för några år sen för 
hög och förslaget avslogs. Med en rimlig 
ambitionsnivå har vår kommun råd att ge 
rondeller na namn efter plats eller tema och 
förse dem med skyltar. 

Skyltar med rondellers namn är tecken 
på att kommunen bryr sig och gör det lätt
are för trafikanter att orientera sig. 

BELYSNING AV CYKELVÄGEN 
MELLAN ÅHUS OCH YNGSJÖ
Att tryggt välja cykelvägen mellan Åhus 
och Yngsjö också när det är mörkt istället 
för väg 118 borde vara ett naturligt val för 
alla cyklister. Sträckan från Åvägens slut 
in på Höne kulle vägen söderut till Yngsjö 
går genom skogen i ett närmast totalt 
mörker. 

Som komplement till cykelns egen belys
ning behövs belysning av något slag också 
på hela eller särskilt svåra delar av denna 
del av Sydostleden. För att i minsta mån 
störa djurlivet kan måhända belysning på 
olika delsträckor av GCvägen aktiveras 
via sensorer.

I kommunen finns också andra GCväg
ar där det i mörker behövs belysning eller 
andra åtgärder som bidrar till att GCvä
gen blir det tryggaste vägvalet. 

Vi anser att kommunen i plan ska ha 
ambi tionen att med belysning, reflex
stolpar eller andra insatser investera 
medel för trygghet i en eller flera av dessa 
GCvägar. 

HUNDRASTGÅRD I DEGEBERGA  
OCH FJÄLKINGE
Nu efter att det anlagts hundrastgårdar 
i Kristianstad och i fyra basorter är det 
dags att också Degeberga och Fjälkinge 
får särskilda inhägnade platser där hundar 
tryggt och säkert kan springa lösa. 

sakpolitikerna anser att reningsverket 
måste bort – snarast! Dyngan måste muddras 
upp och forslas iväg, träd och buskar röjas 
undan så att vattnet åter blir synligt från 
byn och en ny strandlinje etableras. Då kan 
Arkelstorpsviken åter bli badvik, kanske med 
en brygga för kanoter och småbåtar (eldriv
na endast!). Då kan gösfisket återuppstå och 
byn utvecklas efter sina naturliga förutsätt
ningar, som är fantastiska. 

Reningsverkets avveckling är inte en 
VAfråga. Det är en fråga om att utveckla 
basorten. Anläggandet av en ny avloppsled
ning för och från VAabonnenterna i Arkels
torp till ett annat närbeläget reningsverk 
i kommunen ska därför belasta kommun
styrelsens anslag för utveckling av basorter
na, inte VAkollektivet.

BIDRA TILL FÖRBÄTTRINGAR OCH TRIVSEL PÅ DIN HEMORT

”Tusenlappen” ger dig möjligheter

AVVECKLA RENINGSVERK OCH UTVECKLA BASORTEN

Gör Arkelstorpsviken inbjudande för badande

För att basorten Arkelstorps ska få en positiv utveckling måste reningsverket avveck-
las. Det ligger på den mest centrala tomten i samhället. När reningsverket anlades på 
1960-talet var det kanske inte många som tyckte det var konstigt att lägga det mitt i byn. 
Idag skulle det vara helt otänkbart att lägga – eller ha – ett avloppsreningsverk vägg i 
vägg med en mellanstadieskola.

*Subsidiaritetsprincipen eller närhetsprincipen är en princip som innebär att beslut ska fattas på den lägsta 
ändamålsenliga nivån. Till detta bör också läggas högre nivåers skyldighet att stödja lägre nivåer. Principen är 
grundläggande för Europeiska unionens funktionssätt. /Wikipedia

Ge medborgare mandat och kommunala skattemedel att på sin 
hemort besluta om och genomföra förslag som leder till behöv-
liga och önskade förbättringar. Detta är ett sätt att stärka demo-
kratin i Kristianstads kommun.
Ett annat är att också återgå till 71 leda möter i kommunfull-
mäktige och låta kommunen vara en valkrets.

korrad 1 korrad 1
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Vi agerar för att vissa kommunala beslut 
ska kunna fattas så lokalt – och så nära de 
människor som berörs av dem – som det är 
praktiskt och lagligt möjligt. Vi vill i ande
meningen av EU:s subsidiaritetsprincip* föra 
beslutanderätt till lägsta möjliga nivå, de 
berörda medborgarna.

Vi vill införa en modell vi kallar ”tusen
lappen”. Det är ett belopp per ortsinvånare 
och år avsedd och avsatt för ”förbättringar 
och trivsel” på orten. Vi ser väl fungerande 
”byalag” – med stadgar som syftar till att 

främja ortens utveckling – som kommu
nens lokala demo kratiska part. I ”bya laget” 
förankras och beslutas om vad pengarna ska 
användas till för lokala projekt. 

orter och stadsdelar som idag inte har 
ett fungerande byalag eller annan intresse
sammanslutning med ortens eller stadsdelens 
bästa som huvudmål ska inte stängas ute 
från ”1000lappen”. Här vill vi inspirera till 
bildandet av ett ”byalag”, ett ”stadsdelslag”, 
med mål att genom lokalt samarbete ta 
ansvar för att utveckla den gemensamma 
miljön.

För oss är det viktigt att medborgarna i 
kommunens alla delar är aktiva och ges möj
lighet att själva ta ansvar. Vi vill i vår lokala 
politik förena ”vi och dom” till ett trivsamt 
deltagande och varandra accepterande ”vi”. 
Alla medborgare ska ges tillfälle att bli hör
da och sedda.

1 Ulrik Jönsson, 
entreprenör, Åhus 2 Stefan Edenborg

kulturarbetare, Tollarp 3 Bo Thunell 
civilekonom, Röetved

4 Åke Hultqvist
journalist, Yngsjö 5 Lisbeth Svensson

kontorist, Åhus 6 Roland Persson
representant, Åhus

7 Annika Persson
grafiker, Åhus 8 Lennart Olsson

pensionerad utbildningschef,   
       Åhus

9 Mona-Lis Torstensson
kontorist, Åhus

10 Stig Johansson
 vapentekniker, Åhus 11  Åke Bondesson

 pensionerad polis, Åhus
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BLOMSTERARRANGEMANG 
SMYCKAR ÄVEN TÄTORTER
Kristianstads kommun är känt för vack
ert blommande rabatter och andra fina 
blomster arrangemang i centralort och 
bas orter. Lika naturligt ska det vara att 
smycka och uppmärksamma kommunens 
tätorter med blommor och andra växter 
på central plats eller vid infarter till orten.

Skötsel och bevattning kan lösas med 
rimlig ersättning till byalag eller annan 
förening.

GE RONDELLER NAMN OCH 
UNDERLÄTTA ORIENTERING
I flera kommuner, däribland Hässleholm 
och Växjö, är rondellerna namngivna 
och för sedda med namnskylt. I 
Kristianstads kommun är frågan inte ny. 
Kostnaden ansågs för några år sen för 
hög och förslaget avslogs. Med en rimlig 
ambitionsnivå har vår kommun råd att ge 
rondeller na namn efter plats eller tema och 
förse dem med skyltar. 

Skyltar med rondellers namn är tecken 
på att kommunen bryr sig och gör det lätt
are för trafikanter att orientera sig. 

BELYSNING AV CYKELVÄGEN 
MELLAN ÅHUS OCH YNGSJÖ
Att tryggt välja cykelvägen mellan Åhus 
och Yngsjö också när det är mörkt istället 
för väg 118 borde vara ett naturligt val för 
alla cyklister. Sträckan från Åvägens slut 
in på Höne kulle vägen söderut till Yngsjö 
går genom skogen i ett närmast totalt 
mörker. 

Som komplement till cykelns egen belys
ning behövs belysning av något slag också 
på hela eller särskilt svåra delar av denna 
del av Sydostleden. För att i minsta mån 
störa djurlivet kan måhända belysning på 
olika delsträckor av GCvägen aktiveras 
via sensorer.

I kommunen finns också andra GCväg
ar där det i mörker behövs belysning eller 
andra åtgärder som bidrar till att GCvä
gen blir det tryggaste vägvalet. 

Vi anser att kommunen i plan ska ha 
ambi tionen att med belysning, reflex
stolpar eller andra insatser investera 
medel för trygghet i en eller flera av dessa 
GCvägar. 

HUNDRASTGÅRD I DEGEBERGA  
OCH FJÄLKINGE
Nu efter att det anlagts hundrastgårdar 
i Kristianstad och i fyra basorter är det 
dags att också Degeberga och Fjälkinge 
får särskilda inhägnade platser där hundar 
tryggt och säkert kan springa lösa. 

sakpolitikerna anser att reningsverket 
måste bort – snarast! Dyngan måste muddras 
upp och forslas iväg, träd och buskar röjas 
undan så att vattnet åter blir synligt från 
byn och en ny strandlinje etableras. Då kan 
Arkelstorpsviken åter bli badvik, kanske med 
en brygga för kanoter och småbåtar (eldriv
na endast!). Då kan gösfisket återuppstå och 
byn utvecklas efter sina naturliga förutsätt
ningar, som är fantastiska. 

Reningsverkets avveckling är inte en 
VAfråga. Det är en fråga om att utveckla 
basorten. Anläggandet av en ny avloppsled
ning för och från VAabonnenterna i Arkels
torp till ett annat närbeläget reningsverk 
i kommunen ska därför belasta kommun
styrelsens anslag för utveckling av basorter
na, inte VAkollektivet.

BIDRA TILL FÖRBÄTTRINGAR OCH TRIVSEL PÅ DIN HEMORT

”Tusenlappen” ger dig möjligheter

AVVECKLA RENINGSVERK OCH UTVECKLA BASORTEN

Gör Arkelstorpsviken inbjudande för badande

För att basorten Arkelstorps ska få en positiv utveckling måste reningsverket avveck-
las. Det ligger på den mest centrala tomten i samhället. När reningsverket anlades på 
1960-talet var det kanske inte många som tyckte det var konstigt att lägga det mitt i byn. 
Idag skulle det vara helt otänkbart att lägga – eller ha – ett avloppsreningsverk vägg i 
vägg med en mellanstadieskola.

*Subsidiaritetsprincipen eller närhetsprincipen är en princip som innebär att beslut ska fattas på den lägsta 
ändamålsenliga nivån. Till detta bör också läggas högre nivåers skyldighet att stödja lägre nivåer. Principen är 
grundläggande för Europeiska unionens funktionssätt. /Wikipedia

Ge medborgare mandat och kommunala skattemedel att på sin 
hemort besluta om och genomföra förslag som leder till behöv-
liga och önskade förbättringar. Detta är ett sätt att stärka demo-
kratin i Kristianstads kommun.
Ett annat är att också återgå till 71 leda möter i kommunfull-
mäktige och låta kommunen vara en valkrets.
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sakpolitikerna vill att kommunen 
genom olika insatser bidrar till att 
stimulera, förbättra och bibehålla 
folkhälsan. Till exempel i skolan, på 
boenden och genom att ta hand om 
den egna personalen så att den håller 
fysiskt och psykiskt under många år.

Kommunen kan också agera så att 
fler invånare blir och är aktiva. Det 
kan ske genom att öka tillgången till 
funktionella lokaler, utrustningar 
och service av olika slag samt un
derhålla och sköta våra friluftsbad 
som är viktiga för de närboende, för 
simkunnighet, gemenskap och för 
folkhälsan.

Tillgänglighet är en nyckel för att 
fler ska kunna och vilja vara aktiva. 

I vår kommun finns rika möjligheter till att leva ett omväxlande och hälso-
samt liv. Utbudet inom kultur och sport är stort, både för utövare och 
åskådare. Naturen är varierad och lockar till olika aktiviteter. 
Förut sättningar finns att bygga upp sin hälsa från unga 
år och att uthålligt underhålla den genom livet så att de 
friska åren blir många för kropp och själ.

Fysisk och psykisk hälsa är viktig för alla
Bygg från unga år och fortsatt hela livet

bredden av kulturinstitutioner i en 
kommun spelar ofta en påverkande roll när 
människor väljer var de vill bo och verka. 

En av samhällets främsta uppgifter är att 
erbjuda alla medborgare att ingå i ett kul
turliv på sina egna villkor. Kommunen ska 
erbjuda förutsättningar för alla former av 
kultur. Fysisk tillgänglighet till alla arrange
mang ska vara en självklarhet.

Sedan bildandet av Region Skåne har 
Kristianstad ansetts som Skånes ”huvud
stad” eftersom regionfullmäktige håller sina 
sammanträden här. I början placerades flera 
regionala institutioner här. Efter ett antal år 
har Kristianstad regionala position urholkats 
istället för att stärkas.

Endast Musik i Syd och regionmuseet finns 
kvar av de regionala institutionerna. Trots 
att huvudkontoret ligger i Kristianstad satsar 
Musik i Syd en stor del av sina resurser i 
Malmö.

 Bygg ut konserthuset  
till ett modernt kulturhus

Idag kan Kristianstad inte ta emot vare sig 
regionala eller nationella gästspel eftersom 
scenkapaciteten inte motsvarar de krav som 
ställs på ett modernt scenutrymme. Antalet 
platser för publik är dessutom otillräckligt. 

Bristen går dock att åtgärda så att det 
turnerande kulturutbudet också kan räkna 
med Kristianstad. I och med ombyggnaden 
av konserthusets foajé finns goda förutsätt
ningar att även bygga ut scenytan och antalet 
publikplatser.

I Kristianstad ska finnas ett rikt kultu
rutbud som står sig väl med vad som finns i 
Halmstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona.

 Kulturskolan – med möjlighet  
för dem som vill

Med ett brett och varierat professionellt 
kulturutbud finns det förbilder och ett in
tresse för att själv utöva kultur. Detta ska vi 
erbjuda till alla barn i kommunen. Alla barn 
som vill ska få möjlighet till undervisning i 
valfritt kulturämne till en rimlig kostnad. Vi 
ska verka för att skolorna och kulturskolan 
samarbetar så att kulturundervisning blir 
tillgänglig i alla delar av kommunen.

Vi vill bygga ut den kommunala musiksko
lan till att bli en kulturskola där alla kultur
ämnena finns representerade.

 Även äldre ska ha tillgång  
till kultur – och lustfylldhet

Livskvaliteten för våra äldre är viktig att 
upprätthålla. Både den fysiska och den psy
kiska hälsan ska stimuleras. Också som äldre 
har vi längtan efter och behov av andlig spis 
vid sidan om olika nivåer av fysisk omsorg. 
Otaliga bevis finns för att till exempel de
mens sjuka lever upp när de får vara med om 
en kulturupplevelse, gärna med igen känn
ings  moment.

Kommunen ska se till att det framförs kul
tur på våra omsorgsboenden och att erbjuda 
skjutsar till centrala arrangemang. 

Våra ”kulturtanter” ska stimuleras till att 
fortsätta med sina insatser så länge de vill 
och orkar. I många fall är det de som bär 
upp en stor del av det lokala kulturlivet.

Kultur kan också innebära fysisk aktivitet 
som till exempel dans och museibesök.

Att åldras i Kristianstads kommun ska 
vara värdigt och lustfyllt.

Alla får plats i kulturliv på egna villkor 
när Kristianstad blir regionalt centrum

VÅRA FÖRSLAG

  en träningshall vid Ishallen i Kristianstad för att 
få ökad isyta så att allmänheten också kan åka 
skridsko och utöva annan is-sport

  en lokal i Tollarp där kommunens enda 
brottarklubb kan träna

  stöd till friluftsbadet i Huaröd så att det även 
kommande somrar kan hålla öppet

  öka tillgången till utegym i olika stadsdelar, 
basorter och tätorter

  fler toaletter på platser där mycket människor 
rör sig. Bland dessa i friluftsområdet 
Stackedala utanför Tollarp och liknande platser

  motionsspår med kilometermarkeringar, 
belysning med mera, som bidrar till att de 
tryggt kan användas

  fler motorikbanor vid skolor och lekplatser

  underlättande av tillkomsten av ett kallbadhus 
i Åhus

  ... och mer därtill som underlättar för 
aktiviteter/rörelseglädje.

Ett nytt idrottscentrum i Åhus får  
fler att bli aktiva och stärker folkhälsan 
Nu är det dags att skapa ett folkhälso- och idrotts centrum i Åhus för de 
boende i den södra kommundelen. Syftet är att bidra till en förstärkt folkhälsa 
för alla oavsett ålder. Samtidigt ska bygdens talanger genom lokaler och 
utrustning ges de möjligheter som krävs för att de ska kunna utvecklas inom 
sina grenar.

Skapa förutsättningar för ett Tollarp  
i rörelse med rum för allas aktivitet

Sakpolitikerna anser att det är angeläget att 
utveckla förutsättningarna för lokal idrott och 
motion i Tollarp.

i kommunens till befolkning näst största basort be
höver bland annat idrottshallen, byggd på 1970talet, 
kompletteras för diverse aktiviteter inne och ute. Vi 
ser gärna att det tillskapas möjligheter för fotboll och 
innebandy och att det anläggs ett utegym. 

En motorikbana kan stimulera barn och unga, och 
även äldre, till att träna balans och smidighet. Det 
senare är viktigt att träna för alla, oavsett ålder, för 
att bland annat undvika onödiga fallskador.

I anrika brottarklubben Nya Gärds BK är ett 
vinnande koncept att få motståndare på fall. Tollarps
klubben är numera den enda inom sin sport i kom
munen. För att kunna fortsätta med och utveckla sin 
verk samhet på barn, junior och seniornivå är den i 
akut behov av ordentlig träningslokal med omkläd
ningsrum.

För att stärka folkhälsan och stimulera fler till att 
vara aktiva, vid sidan om traditionell motion och 
idrott, kan en utescen med dansbana ge möjlighet för 
Tollarpsbor, och andra, att träffas och umgås.

Sakpolitikerna menar att flera av dessa önskemål, 
förslag, bör förverkligas i Tollarp under den närmaste 
mandatperioden.

vi ser här en simhall och en idrotts
hall som matchar kraven för till 
exempel allsvenskt spel i handboll, 
och ger möjlighet för träning och 
tävling i gymnastik och friidrott. De 
olika faciliteterna nås via en gemen
sam entré med caféteria och andra 
behövliga servicefunktioner.

Sedan tidigare har samtliga 
kommun fullmäktigepartier i Kristian
stads kommun genom över ens
kommel  sen Handslaget 2008 ställt 
sig bakom tillkomsten av ett badhus 
i Åhus. Frågan är sedan dess vid 
olika tillfällen bortdribblad. Senaste 
”löftet” är att frågan “skall särskilt 
beaktas i investeringsplanen senast 
2020/21”. 

I tidigare planering för badhus var 
externa företag intresserade och be
redda att bygga och äga badhuset.  

Sakpolitikerna ser gärna som en lös
nings modell att intresset från när
ings livet att bidra ekonomiskt vid 
in  vest er ingar återuppväcks. Både 
vid till komsten av ett folkhälso och 
idrotts  centrum i Åhus och vid andra 
in  vest eringar i kommunen. 

Att det lokala näringslivet aktivt 
bidrar till kommunens attrak tions
kraft ser vi som en del i företagens 
långsiktiga engagemang. Efter 
stängningen av Rönnowsbadet är det 
än viktigare att utlovat badhus byggs. 

Ett folkhälso och idrottscentrum 
i Åhus kan med ett inomhusbad på 
närmare håll än Kristianstad serva 
fler än 16 000 personer i Åhus och i 
närliggande orter som Yngsjö, Nye
husen/Furuboda, Vittskövle, Dege
berga, Maglehem, Olseröd, Everöd 
och Rinkaby.

 Stimulera amatörkultur  
och föreningsliv

Att ingå i ett levande kulturliv är en med borg
er lig rättighet för alla medborgare/invånare. I 
kommunen finns på många platser ett blomst
rande kulturliv som drivs av eldsjälar.

Vi vill stimulera deltagande i alla typer av 
föreningar som värnar om våra gemensamma 
värderingar som vi bygger samhället på. 

 Satsa på barn och ungdomskultur  
i hela kommunen

Vi vill utveckla kulturhuset Barbackas verk
samhet till även andra delar av kommunen. 

För att erbjuda alla barn i kommunen att ta 
del av kulturutbudet ska vi inrätta kulturbus
sar enligt modell från Malmö där kommunen 
erbjuder bussning till olika evenemang.

Äldre tonåringar ska erbjudas möjlighet att 
själva arrangera kulturevenemang i lämpliga 
lokaler.

Professionell kultur ska integreras i alla 
skolnivåer i kommunen och alla elever ska få 
minst en kulturupplevelse per årskurs.

 Kultur utanför centralorten  
stärker identitet

Flera byar och orter har redan ett livfullt kul
turliv som skapar gemensamhet i sina respek
tive orter. Allt från festivaler till marknader 
arrangeras. Detta vill Sakpolitikerna utveckla. 
Evenemangen ger deltagarna ökad självkänsla 
och stärker också den lokala identiteten.

Vi strävar efter att våra medborgare ska 
engagera sig och ta ansvar för sina egna be
hov. Här kan kultur vara ett verksamt kitt för 
ökad sammanhållning i hemorten. 

Tack vare den kommunala musikskolan 
i vår kommun har många unga fått en 
skolning som lett till att flera valt musi-
ken som sitt yrke. Vissa av dem har nått 
framgångar nationellt och några även 
internationellt. Vi vill gärna se denna ut-
veckling fortsätta i en kulturskola för alla. 
Kultur påverkar och är viktigt. Vi ver-
kar för att Kristianstad genom en rejäl 
satsning åter ska lyftas till ett regionalt 
centrum för kultur med ett rikt, varierande 
och levande kulturliv. Då ökar attraktions-
kraften och livskvaliteten höjs.
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sakpolitikerna vill att kommunen 
genom olika insatser bidrar till att 
stimulera, förbättra och bibehålla 
folkhälsan. Till exempel i skolan, på 
boenden och genom att ta hand om 
den egna personalen så att den håller 
fysiskt och psykiskt under många år.

Kommunen kan också agera så att 
fler invånare blir och är aktiva. Det 
kan ske genom att öka tillgången till 
funktionella lokaler, utrustningar 
och service av olika slag samt un
derhålla och sköta våra friluftsbad 
som är viktiga för de närboende, för 
simkunnighet, gemenskap och för 
folkhälsan.

Tillgänglighet är en nyckel för att 
fler ska kunna och vilja vara aktiva. 

I vår kommun finns rika möjligheter till att leva ett omväxlande och hälso-
samt liv. Utbudet inom kultur och sport är stort, både för utövare och 
åskådare. Naturen är varierad och lockar till olika aktiviteter. 
Förut sättningar finns att bygga upp sin hälsa från unga 
år och att uthålligt underhålla den genom livet så att de 
friska åren blir många för kropp och själ.

Fysisk och psykisk hälsa är viktig för alla
Bygg från unga år och fortsatt hela livet

bredden av kulturinstitutioner i en 
kommun spelar ofta en påverkande roll när 
människor väljer var de vill bo och verka. 

En av samhällets främsta uppgifter är att 
erbjuda alla medborgare att ingå i ett kul
turliv på sina egna villkor. Kommunen ska 
erbjuda förutsättningar för alla former av 
kultur. Fysisk tillgänglighet till alla arrange
mang ska vara en självklarhet.

Sedan bildandet av Region Skåne har 
Kristianstad ansetts som Skånes ”huvud
stad” eftersom regionfullmäktige håller sina 
sammanträden här. I början placerades flera 
regionala institutioner här. Efter ett antal år 
har Kristianstad regionala position urholkats 
istället för att stärkas.

Endast Musik i Syd och regionmuseet finns 
kvar av de regionala institutionerna. Trots 
att huvudkontoret ligger i Kristianstad satsar 
Musik i Syd en stor del av sina resurser i 
Malmö.

 Bygg ut konserthuset  
till ett modernt kulturhus

Idag kan Kristianstad inte ta emot vare sig 
regionala eller nationella gästspel eftersom 
scenkapaciteten inte motsvarar de krav som 
ställs på ett modernt scenutrymme. Antalet 
platser för publik är dessutom otillräckligt. 

Bristen går dock att åtgärda så att det 
turnerande kulturutbudet också kan räkna 
med Kristianstad. I och med ombyggnaden 
av konserthusets foajé finns goda förutsätt
ningar att även bygga ut scenytan och antalet 
publikplatser.

I Kristianstad ska finnas ett rikt kultu
rutbud som står sig väl med vad som finns i 
Halmstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona.

 Kulturskolan – med möjlighet  
för dem som vill

Med ett brett och varierat professionellt 
kulturutbud finns det förbilder och ett in
tresse för att själv utöva kultur. Detta ska vi 
erbjuda till alla barn i kommunen. Alla barn 
som vill ska få möjlighet till undervisning i 
valfritt kulturämne till en rimlig kostnad. Vi 
ska verka för att skolorna och kulturskolan 
samarbetar så att kulturundervisning blir 
tillgänglig i alla delar av kommunen.

Vi vill bygga ut den kommunala musiksko
lan till att bli en kulturskola där alla kultur
ämnena finns representerade.

 Även äldre ska ha tillgång  
till kultur – och lustfylldhet

Livskvaliteten för våra äldre är viktig att 
upprätthålla. Både den fysiska och den psy
kiska hälsan ska stimuleras. Också som äldre 
har vi längtan efter och behov av andlig spis 
vid sidan om olika nivåer av fysisk omsorg. 
Otaliga bevis finns för att till exempel de
mens sjuka lever upp när de får vara med om 
en kulturupplevelse, gärna med igen känn
ings  moment.

Kommunen ska se till att det framförs kul
tur på våra omsorgsboenden och att erbjuda 
skjutsar till centrala arrangemang. 

Våra ”kulturtanter” ska stimuleras till att 
fortsätta med sina insatser så länge de vill 
och orkar. I många fall är det de som bär 
upp en stor del av det lokala kulturlivet.

Kultur kan också innebära fysisk aktivitet 
som till exempel dans och museibesök.

Att åldras i Kristianstads kommun ska 
vara värdigt och lustfyllt.

Alla får plats i kulturliv på egna villkor 
när Kristianstad blir regionalt centrum

VÅRA FÖRSLAG

  en träningshall vid Ishallen i Kristianstad för att 
få ökad isyta så att allmänheten också kan åka 
skridsko och utöva annan is-sport

  en lokal i Tollarp där kommunens enda 
brottarklubb kan träna

  stöd till friluftsbadet i Huaröd så att det även 
kommande somrar kan hålla öppet

  öka tillgången till utegym i olika stadsdelar, 
basorter och tätorter

  fler toaletter på platser där mycket människor 
rör sig. Bland dessa i friluftsområdet 
Stackedala utanför Tollarp och liknande platser

  motionsspår med kilometermarkeringar, 
belysning med mera, som bidrar till att de 
tryggt kan användas

  fler motorikbanor vid skolor och lekplatser

  underlättande av tillkomsten av ett kallbadhus 
i Åhus

  ... och mer därtill som underlättar för 
aktiviteter/rörelseglädje.

Ett nytt idrottscentrum i Åhus får  
fler att bli aktiva och stärker folkhälsan 
Nu är det dags att skapa ett folkhälso- och idrotts centrum i Åhus för de 
boende i den södra kommundelen. Syftet är att bidra till en förstärkt folkhälsa 
för alla oavsett ålder. Samtidigt ska bygdens talanger genom lokaler och 
utrustning ges de möjligheter som krävs för att de ska kunna utvecklas inom 
sina grenar.

Skapa förutsättningar för ett Tollarp  
i rörelse med rum för allas aktivitet

Sakpolitikerna anser att det är angeläget att 
utveckla förutsättningarna för lokal idrott och 
motion i Tollarp.

i kommunens till befolkning näst största basort be
höver bland annat idrottshallen, byggd på 1970talet, 
kompletteras för diverse aktiviteter inne och ute. Vi 
ser gärna att det tillskapas möjligheter för fotboll och 
innebandy och att det anläggs ett utegym. 

En motorikbana kan stimulera barn och unga, och 
även äldre, till att träna balans och smidighet. Det 
senare är viktigt att träna för alla, oavsett ålder, för 
att bland annat undvika onödiga fallskador.

I anrika brottarklubben Nya Gärds BK är ett 
vinnande koncept att få motståndare på fall. Tollarps
klubben är numera den enda inom sin sport i kom
munen. För att kunna fortsätta med och utveckla sin 
verk samhet på barn, junior och seniornivå är den i 
akut behov av ordentlig träningslokal med omkläd
ningsrum.

För att stärka folkhälsan och stimulera fler till att 
vara aktiva, vid sidan om traditionell motion och 
idrott, kan en utescen med dansbana ge möjlighet för 
Tollarpsbor, och andra, att träffas och umgås.

Sakpolitikerna menar att flera av dessa önskemål, 
förslag, bör förverkligas i Tollarp under den närmaste 
mandatperioden.

vi ser här en simhall och en idrotts
hall som matchar kraven för till 
exempel allsvenskt spel i handboll, 
och ger möjlighet för träning och 
tävling i gymnastik och friidrott. De 
olika faciliteterna nås via en gemen
sam entré med caféteria och andra 
behövliga servicefunktioner.

Sedan tidigare har samtliga 
kommun fullmäktigepartier i Kristian
stads kommun genom över ens
kommel  sen Handslaget 2008 ställt 
sig bakom tillkomsten av ett badhus 
i Åhus. Frågan är sedan dess vid 
olika tillfällen bortdribblad. Senaste 
”löftet” är att frågan “skall särskilt 
beaktas i investeringsplanen senast 
2020/21”. 

I tidigare planering för badhus var 
externa företag intresserade och be
redda att bygga och äga badhuset.  

Sakpolitikerna ser gärna som en lös
nings modell att intresset från när
ings livet att bidra ekonomiskt vid 
in  vest er ingar återuppväcks. Både 
vid till komsten av ett folkhälso och 
idrotts  centrum i Åhus och vid andra 
in  vest eringar i kommunen. 

Att det lokala näringslivet aktivt 
bidrar till kommunens attrak tions
kraft ser vi som en del i företagens 
långsiktiga engagemang. Efter 
stängningen av Rönnowsbadet är det 
än viktigare att utlovat badhus byggs. 

Ett folkhälso och idrottscentrum 
i Åhus kan med ett inomhusbad på 
närmare håll än Kristianstad serva 
fler än 16 000 personer i Åhus och i 
närliggande orter som Yngsjö, Nye
husen/Furuboda, Vittskövle, Dege
berga, Maglehem, Olseröd, Everöd 
och Rinkaby.

 Stimulera amatörkultur  
och föreningsliv

Att ingå i ett levande kulturliv är en med borg
er lig rättighet för alla medborgare/invånare. I 
kommunen finns på många platser ett blomst
rande kulturliv som drivs av eldsjälar.

Vi vill stimulera deltagande i alla typer av 
föreningar som värnar om våra gemensamma 
värderingar som vi bygger samhället på. 

 Satsa på barn och ungdomskultur  
i hela kommunen

Vi vill utveckla kulturhuset Barbackas verk
samhet till även andra delar av kommunen. 

För att erbjuda alla barn i kommunen att ta 
del av kulturutbudet ska vi inrätta kulturbus
sar enligt modell från Malmö där kommunen 
erbjuder bussning till olika evenemang.

Äldre tonåringar ska erbjudas möjlighet att 
själva arrangera kulturevenemang i lämpliga 
lokaler.

Professionell kultur ska integreras i alla 
skolnivåer i kommunen och alla elever ska få 
minst en kulturupplevelse per årskurs.

 Kultur utanför centralorten  
stärker identitet

Flera byar och orter har redan ett livfullt kul
turliv som skapar gemensamhet i sina respek
tive orter. Allt från festivaler till marknader 
arrangeras. Detta vill Sakpolitikerna utveckla. 
Evenemangen ger deltagarna ökad självkänsla 
och stärker också den lokala identiteten.

Vi strävar efter att våra medborgare ska 
engagera sig och ta ansvar för sina egna be
hov. Här kan kultur vara ett verksamt kitt för 
ökad sammanhållning i hemorten. 

Tack vare den kommunala musikskolan 
i vår kommun har många unga fått en 
skolning som lett till att flera valt musi-
ken som sitt yrke. Vissa av dem har nått 
framgångar nationellt och några även 
internationellt. Vi vill gärna se denna ut-
veckling fortsätta i en kulturskola för alla. 
Kultur påverkar och är viktigt. Vi ver-
kar för att Kristianstad genom en rejäl 
satsning åter ska lyftas till ett regionalt 
centrum för kultur med ett rikt, varierande 
och levande kulturliv. Då ökar attraktions-
kraften och livskvaliteten höjs.

korrad 2korrad 2
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 Äldreboende ska vara nära 
”hemma”

När du eller dina anhöriga blir äldre och 
det känns svårt att klara sig hemma i den 
vanliga bostaden ska det finnas möjlighet 
att flytta in i ett äldreboende på eller nära 
hemorten. Omställningen från att klara 
allt till att i vanliga sysslor vara beroende 
av andras stöd och hjälp på ett nytt boende 
är stor. Att då komma till ett boende på 
hemorten, nära vänner och bekanta, bidrar 
till god livskvalitet, hälsa och trivsel.

 Hemtjänst där du känner alla
Många av oss – eller våra anhöriga – upp
täcker en dag att vi inte längre klarar av att 
göra alla för oss betydelsefulla uppgifter. 
Sådana göromål som vi tidigare enkelt och 
tryggt kunnat utföra. Vi behöver hjälp och 
stöd med olika uppgifter för att livet även i 
fortsättningen ska fungera och vara bra.

När hemtjänsten utför sina uppgifter ska 
det vara med ett för behovet begränsat antal 
medarbetare Då blir det lättare att skapa en 
trygg relation mellan brukare och utförare.

 Utbildning en förutsättning –  
och ska vara en ständig process

I alla arbeten är för uppgifterna passande 
utbildning viktig. De som utför ett arbete 
ska ha kunskaperna och ges förutsättning
arna för att utföra uppgifterna väl. I sin roll 
som arbetsgivare ska Kristianstads kom
mun utifrån sitt arbetsgivaransvar se till att 
personalen ständigt vidareutbildas. Särskilt 
betydelsefullt är det i de arbeten där service 
och omsorg ges direkt och nära från männ
iska till människa, som personal på äldre
boenden och i hemtjänsten gör.

Kommunen ska för alla ge en för arbets
uppgifterna lämplig grundutbildning. Det 
gäller såväl nyanställda som vikarier som 
arbetar kortare eller längre tid. Det ökar 
tryggheten för både personal och för de 
personer de utför tjänster åt.

 Service ges på språk  
som du förstår

Att bli förstådd är viktigt. Ett grundkrav är 
att de som är i behov av hemtjänst och de 
som utför den ska förstå varandra. Genom 
senaste årens invandring är hemspråket för 
många både bland personal och brukare ett 
annat än svenska. Det är i många fall bra, 
för då kan också alla som bor här vid behov 
få hjälp och stöd, även om kunskaperna i 
svenska är otillräckliga.

Sverige är nu det valda hemlandet för alla 
som bor här. Här är språket svenska. Alla 
som arbetar inom Kristianstads kommun 
och dess hemtjänst ska utbildas så att de 
kan, utan språkhinder, tala svenska med 
alla oavsett härkomst, då de utför sina 
tjänster. Flerspråkighet är en bonus.

 Fritt val för hemtjänst  
och av boende

Det egna valet ska vara/är grunden för den 
enskildes val. För val av utförare av hem
tjänst ska en person, eller dess anhöriga, 
fortsatt kunna välja fritt. Antingen utförare 
i Kristianstads kommuns regi eller av privat 
omsorgsgivare.

Valfriheten är viktig. Ännu viktigare är 
att var och en ska erbjudas och få trygg och 
högkvalitativ vård. Inte alla personer har 
möjlighet eller kapacitet att välja aktivt.

 Ge sociala behov näring i möten 
– och gärna med yngre

Hur bra vi än lyckas att organisera kommu
nens äldreomsorg får vi aldrig bortse från 
att livskvalitet i vårt senare skede i livet ock
så handlar om tillhörighet och självkänsla. 

Att ta tillvara och stimulera de sociala 
behov som vi människor har, som närhet 
till människor i andra skeden av livet, ska 
vara naturligt och återkommande inom 
kommunens omsorg. Flera äldreboenden 
som samarbetar med förskolor och skolor 
uppvisar positiva effekter på de äldre.

 God närande mat – för psykiskt 
och fysiskt välmående och trivsel

Vad vi äter har avgörande betydelse för hur 
vi mår. Att maten i vår äldreomsorg ska 
upplevas som god och närande är ett rimligt 
och självklart krav. Likaså att personalen 
prioriterar den tid som behövs för att våra 
äldre ska få i sig tillräckligt med näring för 
att må bra. 

Genom en god mathållning, där närings
behovet blir väl täckt, minskar risk och 
problem med undernäring. Varje person 
som får äldreomsorg ska kunna fungera väl 
efter sina förutsättningar.

 Rörelseträning och promenader 
för bättre balans

Kroppen mår bäst om den får vara igång. 
Det gäller alla oavsett ålder. För personer 
som kommit upp i ålder är det viktigt att 
fortsätta röra sig på de sätt som är möjliga. 
Fysisk träning, även om den är begränsad, 
dagligen på äldreboendet kan bland annat 
ge ökad rörlighet, och social gemenskap. 
Välmåendet påverkas också psykiskt.

Kan till exempel rörelserna, gymnastiken, 
bidra till att en boendes balans hålls så god 
att fallolycka kan undvikas, ja, då är den 
tid som personalen ger som rörelseledare en 
god investering. 

Allsångsstunden, högläsningen, danstill
fället och andra lustfyllda och inspirerande 
aktiviteter stärker livskvaliteten och ger livet 
mening.

I hemtjänsten är det viktigt att de plane
rade promenaderna verkligen görs.

 Personal – viktig kunskapskälla
Personalen arbetar närmast kunden. Bästa 
servicen och omvårdnaden ges när varje 
enskild anställd får bidra som den rika kun
skapskälla den är. Ta tillvara kompetensen 
och erfarenheten – och ge stöd åt medarbe
tares initiativ och idéer.

Omsorg som stärker livskvalitet  
är allt viktigare när vi blir äldre
Omsorg ska utföras med sådan kvalitet att både mottagare och givare kan känna sig 
nöjd. För både kund och personal på äldreboende och i hemtjänst är det väsentligt 
att den tid som ges och fås i mötet när uppgifter utförs är tillräcklig och trivsam. 
Att som äldre mötas med värdighet, mänsklig värme och respektfull omvårdnad och 
tillsyn medverkar till livskvaliteten. 

6. Skola

kommunens skyldighet är att vara 
huvud man för en rad olika skolformer vars 
verk samhet regleras av nationella regelverk, 
främst genom skollagen och de nationella 
läroplanerna. 

Lagen föreskriver att kommunen ska 
för dela resurser till utbildning inom skol
väsendet efter barnens och elevernas olika 
för utsätt ningar och behov. Det pedagogiska 
arbetet vid en förskola eller skola ska ledas 
och samordnas av en rektor. Kristianstads 
skolor ska, var och en på sitt sätt, motsvara 
de krav på effektivitet, trygghet och arbets
miljö som ställs.

Under de senaste åren har en rad refor
mer, med varierande resultat, genom förts i 
skolan. 

Vi har fortfarande en hel del utmaningar 
framför oss och vi Sakpolitiker strävar efter 
att ge alla våra skolformer den arbetsro och 
den support som krävs för att 
 dels uppfylla lagens krav, 
 dels stimulera våra lärare att se sitt 

arbete som ett kreativt och stimulerande 
uppdrag. 

Skollagen eller läroplanerna går inte in 
på detaljer om hur pedagogiken ska utföras 
utan lämnar utrymme för kreativitet.

 Ge föräldrar kunskap  
om hur skolan fungerar 

Föräldrar och målsmän ska aktivt bidra 
till att ge nödvändiga förutsättningar så att 
eleven uppnår sina mål.

Sakpolitikerna vill stärka föräldrarnas 
roll i sina barns utbildning. Utan deras stöd 
har skolorna svårt att genomföra sitt upp
drag. Föräldrar ska på lämpligt sätt involve
ras i skolarbetet. 

Kommunen ska erbjuda 
föräldrar stöd, informa
tion och erfarenhetsutby
ten, allt i syfte att få ökade 
insikter till stöd för sig 
själv och de egna barnen. 

Genom att delta på 
föräldramöten bidrar de 
till en öppen dialog med 
skolan för att på bästa sätt 
medverka till att barnen 
får en god start i livet. 
Varje barn och ungdom 
har rätt till en uppväxt 
som leder till en sund sta
bil självkänsla och insikten 
att ”jag duger, jag vågar 
och jag klarar”.

 En öppen skola  
som en del i samhället

Skolan ska vara öppen för förslag och syn
punkter och ta tillvara på de peda gogiska 
möjligheter som erbjuds av andra institu
tioner och verksamheter.

Sakpolitikerna vill att skolorna integrerar 
näringslivet, civilsamhället och offentliga 
institutioner i sitt arbete.

Samarbete och utbyte mellan skola och 
andra delar av sam hället under 
skolåren ger eleverna grundläg
gande kunskaper om samhället i 
övrigt och kan vara ett pedago
giskt komplement.

 Bevara skola på orten
För de yngre barnen är närhet 
till förskola och skola viktig.

Sakpolitikerna värnar by
skolorna. Tillgången till en skola 
på mindre orter kan avgöra 
valet av bostadsplats och upp
växtort för barn och ungdomar. 
En skola på orten bidrar även 
till att hålla en ort attraktiv och 
levande.

• Ge lärare och rektorer de förutsättningar som behövs för att kunna utöva 
sin profession, bland annat genom att avlasta dem administrativt arbete. 

• Stärka rektorns roll att leda och fördela det pedagogiska arbetet. 

• Varje elev ska mötas på sin egen nivå och få det stöd och den stimulans 
som gör skolarbetet intressant och utvecklande.

• Alla – elever, lärare och skolpersonal – ska känna trygghet, motivation  
och tillfredsställelse i skolan. 

• Föräldrar ansvarar för att barnen ges förutsättningar för att lyckas i skolan.

En satsning i 
livets början är en 
investering som ger 
avkastning under 
hela livet

Skolan är vid sidan om omsorgen det viktigaste 
uppdraget för kommunen. I sin roll som huvudman 
och arbetsgivare har kommunen ett särskilt uppdrag 
att se till att skolan är en jämlik och trygg arbetsplats 
som uppfyller sitt uppdrag på bästa sätt.

SAKPOLITIKERNA VILL:

korrad 2korrad 1

Varje elev ska utvecklas  
efter sina förutsättningar
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 Äldreboende ska vara nära 
”hemma”

När du eller dina anhöriga blir äldre och 
det känns svårt att klara sig hemma i den 
vanliga bostaden ska det finnas möjlighet 
att flytta in i ett äldreboende på eller nära 
hemorten. Omställningen från att klara 
allt till att i vanliga sysslor vara beroende 
av andras stöd och hjälp på ett nytt boende 
är stor. Att då komma till ett boende på 
hemorten, nära vänner och bekanta, bidrar 
till god livskvalitet, hälsa och trivsel.

 Hemtjänst där du känner alla
Många av oss – eller våra anhöriga – upp
täcker en dag att vi inte längre klarar av att 
göra alla för oss betydelsefulla uppgifter. 
Sådana göromål som vi tidigare enkelt och 
tryggt kunnat utföra. Vi behöver hjälp och 
stöd med olika uppgifter för att livet även i 
fortsättningen ska fungera och vara bra.

När hemtjänsten utför sina uppgifter ska 
det vara med ett för behovet begränsat antal 
medarbetare Då blir det lättare att skapa en 
trygg relation mellan brukare och utförare.

 Utbildning en förutsättning –  
och ska vara en ständig process

I alla arbeten är för uppgifterna passande 
utbildning viktig. De som utför ett arbete 
ska ha kunskaperna och ges förutsättning
arna för att utföra uppgifterna väl. I sin roll 
som arbetsgivare ska Kristianstads kom
mun utifrån sitt arbetsgivaransvar se till att 
personalen ständigt vidareutbildas. Särskilt 
betydelsefullt är det i de arbeten där service 
och omsorg ges direkt och nära från männ
iska till människa, som personal på äldre
boenden och i hemtjänsten gör.

Kommunen ska för alla ge en för arbets
uppgifterna lämplig grundutbildning. Det 
gäller såväl nyanställda som vikarier som 
arbetar kortare eller längre tid. Det ökar 
tryggheten för både personal och för de 
personer de utför tjänster åt.

 Service ges på språk  
som du förstår

Att bli förstådd är viktigt. Ett grundkrav är 
att de som är i behov av hemtjänst och de 
som utför den ska förstå varandra. Genom 
senaste årens invandring är hemspråket för 
många både bland personal och brukare ett 
annat än svenska. Det är i många fall bra, 
för då kan också alla som bor här vid behov 
få hjälp och stöd, även om kunskaperna i 
svenska är otillräckliga.

Sverige är nu det valda hemlandet för alla 
som bor här. Här är språket svenska. Alla 
som arbetar inom Kristianstads kommun 
och dess hemtjänst ska utbildas så att de 
kan, utan språkhinder, tala svenska med 
alla oavsett härkomst, då de utför sina 
tjänster. Flerspråkighet är en bonus.

 Fritt val för hemtjänst  
och av boende

Det egna valet ska vara/är grunden för den 
enskildes val. För val av utförare av hem
tjänst ska en person, eller dess anhöriga, 
fortsatt kunna välja fritt. Antingen utförare 
i Kristianstads kommuns regi eller av privat 
omsorgsgivare.

Valfriheten är viktig. Ännu viktigare är 
att var och en ska erbjudas och få trygg och 
högkvalitativ vård. Inte alla personer har 
möjlighet eller kapacitet att välja aktivt.

 Ge sociala behov näring i möten 
– och gärna med yngre

Hur bra vi än lyckas att organisera kommu
nens äldreomsorg får vi aldrig bortse från 
att livskvalitet i vårt senare skede i livet ock
så handlar om tillhörighet och självkänsla. 

Att ta tillvara och stimulera de sociala 
behov som vi människor har, som närhet 
till människor i andra skeden av livet, ska 
vara naturligt och återkommande inom 
kommunens omsorg. Flera äldreboenden 
som samarbetar med förskolor och skolor 
uppvisar positiva effekter på de äldre.

 God närande mat – för psykiskt 
och fysiskt välmående och trivsel

Vad vi äter har avgörande betydelse för hur 
vi mår. Att maten i vår äldreomsorg ska 
upplevas som god och närande är ett rimligt 
och självklart krav. Likaså att personalen 
prioriterar den tid som behövs för att våra 
äldre ska få i sig tillräckligt med näring för 
att må bra. 

Genom en god mathållning, där närings
behovet blir väl täckt, minskar risk och 
problem med undernäring. Varje person 
som får äldreomsorg ska kunna fungera väl 
efter sina förutsättningar.

 Rörelseträning och promenader 
för bättre balans

Kroppen mår bäst om den får vara igång. 
Det gäller alla oavsett ålder. För personer 
som kommit upp i ålder är det viktigt att 
fortsätta röra sig på de sätt som är möjliga. 
Fysisk träning, även om den är begränsad, 
dagligen på äldreboendet kan bland annat 
ge ökad rörlighet, och social gemenskap. 
Välmåendet påverkas också psykiskt.

Kan till exempel rörelserna, gymnastiken, 
bidra till att en boendes balans hålls så god 
att fallolycka kan undvikas, ja, då är den 
tid som personalen ger som rörelseledare en 
god investering. 

Allsångsstunden, högläsningen, danstill
fället och andra lustfyllda och inspirerande 
aktiviteter stärker livskvaliteten och ger livet 
mening.

I hemtjänsten är det viktigt att de plane
rade promenaderna verkligen görs.

 Personal – viktig kunskapskälla
Personalen arbetar närmast kunden. Bästa 
servicen och omvårdnaden ges när varje 
enskild anställd får bidra som den rika kun
skapskälla den är. Ta tillvara kompetensen 
och erfarenheten – och ge stöd åt medarbe
tares initiativ och idéer.

Omsorg som stärker livskvalitet  
är allt viktigare när vi blir äldre
Omsorg ska utföras med sådan kvalitet att både mottagare och givare kan känna sig 
nöjd. För både kund och personal på äldreboende och i hemtjänst är det väsentligt 
att den tid som ges och fås i mötet när uppgifter utförs är tillräcklig och trivsam. 
Att som äldre mötas med värdighet, mänsklig värme och respektfull omvårdnad och 
tillsyn medverkar till livskvaliteten. 

6. Skola

kommunens skyldighet är att vara 
huvud man för en rad olika skolformer vars 
verk samhet regleras av nationella regelverk, 
främst genom skollagen och de nationella 
läroplanerna. 

Lagen föreskriver att kommunen ska 
för dela resurser till utbildning inom skol
väsendet efter barnens och elevernas olika 
för utsätt ningar och behov. Det pedagogiska 
arbetet vid en förskola eller skola ska ledas 
och samordnas av en rektor. Kristianstads 
skolor ska, var och en på sitt sätt, motsvara 
de krav på effektivitet, trygghet och arbets
miljö som ställs.

Under de senaste åren har en rad refor
mer, med varierande resultat, genom förts i 
skolan. 

Vi har fortfarande en hel del utmaningar 
framför oss och vi Sakpolitiker strävar efter 
att ge alla våra skolformer den arbetsro och 
den support som krävs för att 
 dels uppfylla lagens krav, 
 dels stimulera våra lärare att se sitt 

arbete som ett kreativt och stimulerande 
uppdrag. 

Skollagen eller läroplanerna går inte in 
på detaljer om hur pedagogiken ska utföras 
utan lämnar utrymme för kreativitet.

 Ge föräldrar kunskap  
om hur skolan fungerar 

Föräldrar och målsmän ska aktivt bidra 
till att ge nödvändiga förutsättningar så att 
eleven uppnår sina mål.

Sakpolitikerna vill stärka föräldrarnas 
roll i sina barns utbildning. Utan deras stöd 
har skolorna svårt att genomföra sitt upp
drag. Föräldrar ska på lämpligt sätt involve
ras i skolarbetet. 

Kommunen ska erbjuda 
föräldrar stöd, informa
tion och erfarenhetsutby
ten, allt i syfte att få ökade 
insikter till stöd för sig 
själv och de egna barnen. 

Genom att delta på 
föräldramöten bidrar de 
till en öppen dialog med 
skolan för att på bästa sätt 
medverka till att barnen 
får en god start i livet. 
Varje barn och ungdom 
har rätt till en uppväxt 
som leder till en sund sta
bil självkänsla och insikten 
att ”jag duger, jag vågar 
och jag klarar”.

 En öppen skola  
som en del i samhället

Skolan ska vara öppen för förslag och syn
punkter och ta tillvara på de peda gogiska 
möjligheter som erbjuds av andra institu
tioner och verksamheter.

Sakpolitikerna vill att skolorna integrerar 
näringslivet, civilsamhället och offentliga 
institutioner i sitt arbete.

Samarbete och utbyte mellan skola och 
andra delar av sam hället under 
skolåren ger eleverna grundläg
gande kunskaper om samhället i 
övrigt och kan vara ett pedago
giskt komplement.

 Bevara skola på orten
För de yngre barnen är närhet 
till förskola och skola viktig.

Sakpolitikerna värnar by
skolorna. Tillgången till en skola 
på mindre orter kan avgöra 
valet av bostadsplats och upp
växtort för barn och ungdomar. 
En skola på orten bidrar även 
till att hålla en ort attraktiv och 
levande.

• Ge lärare och rektorer de förutsättningar som behövs för att kunna utöva 
sin profession, bland annat genom att avlasta dem administrativt arbete. 

• Stärka rektorns roll att leda och fördela det pedagogiska arbetet. 

• Varje elev ska mötas på sin egen nivå och få det stöd och den stimulans 
som gör skolarbetet intressant och utvecklande.

• Alla – elever, lärare och skolpersonal – ska känna trygghet, motivation  
och tillfredsställelse i skolan. 

• Föräldrar ansvarar för att barnen ges förutsättningar för att lyckas i skolan.

En satsning i 
livets början är en 
investering som ger 
avkastning under 
hela livet

Skolan är vid sidan om omsorgen det viktigaste 
uppdraget för kommunen. I sin roll som huvudman 
och arbetsgivare har kommunen ett särskilt uppdrag 
att se till att skolan är en jämlik och trygg arbetsplats 
som uppfyller sitt uppdrag på bästa sätt.

SAKPOLITIKERNA VILL:

korrad 2korrad 1

Varje elev ska utvecklas  
efter sina förutsättningar
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VÅRA RESULTAT:

• Vi väntar på det första genomförandet i en basort 
av vår motion “Orienterande kompassrosor”, som 
beslutades av kommunfullmäktige 2018.

• Skateboardpark i Åhus på gång sen 2017  
klar att invigas i hösten 2022.

• Hundrastgård vid Basilikestigen i Åhus.

• Hundbadplats vid Vantamansvägen i Yngsjö.

• Förlängning av strandpromenaden från  
Åhusbryggan till Illervägen.

• Agerat mot vindkraftsparken Taggen för att bevara 
och värna den fina naturen, miljön och utsikten över 
Hanöbukten. Vattenfall lade ner projektet.

• Busshållplatsen vid ”Yngsjö skolan”.

• Täppetledens förverkligande.

• Förlängningen av regionbuss 551, Pendeln,  
med linjesträckning till Furuboda Kursgård  
och Rehabiliteringscentrum.

• Anläggandet av båtmacken för fritidsbåtar  
i Åhus hamn.

• Satt stopp för en spekulativ fastighetsaffär där 
tilltänkt köpare av Åhus Camping avsåg att göra 
om området till villatomter. Åhus måste som turist/
sommarort ha en stor campingplats.  

• Sett till att kommunens beslut om kommunalt 
handels avtal med en region i östra Ryssland av 
domstol förklarades olagligt och därmed undanröjt. 

• Likaså bidragit till att undanröja ett olagligt beslut 
om inrättande på kommunens bekostnad av ett vit
ryskt handelskontor i Kristianstad. Båda dessa beslut 
låg bortom den kommunala kompetensen, alltså vad 
en kommun har rätt att göra.

• Fått stopp på förslaget att bebygga Åhus Idrotts
plats med flerfamiljshus. Åhus Idrottsplats är fortsatt 
en viktig plats för friidrott och fotboll, särskilt för 
flickor. 

• Fått kommunen att bygga om och ta över skötseln 
av Åvägen på Äspet i Åhus.

• Påvisat det starka behovet av en andra idrottshall 
vid Sånnaskolan och fått kommunen att bygga den.

• Fått kommunen att bredda Fädriften med skyddad 
cykelbana.

• Fått kommunen att bygga rondell på länsväg 118 i 
korsningen med Kavrövägen och Köpmannagatan. 
Tidigare ”sommarproppar” är exempelvis borta.

• Drivit, ”tvingat”, år 2000 igenom senaste skatte
sänkningen i Kristianstads kommun då kommunen 
hade högst kommunalskatt i Skåne.

• ”Lärt upp” kommunfullmäktige om hur regler om jäv 
ska följas i beslutsärenden.

• Agerat för åtgärder mot Erosionen på stränderna 
utmed Åhus och Yngsjökusten sedan partiets start. 
Bland annat genom kommunalt samarbete och 
medlemskap i Erosionsskadecentrum Syd, offentliga 
möten och motioner, bland annat 2016. På senare 
år har även andra partier tagit frågan på allvar. 

• Aktivt agerat mot planläggning av mark för industri
ändamål i ett område i Barum som var klassat som 
riksintresse, dels för naturvård, dels för friluftsliv. 
Åhuspartiets yrkande i fullmäktige om avslag av 
förslaget, som skulle medgett industriverksamhet i 
känslig miljö, röstades i fullmäktige kraftfullt ned.  
Av fullmäktiges 71 ledamöter röstade fyra för Åhus
partiets avslagsyrkande. Ärendet överklagades till 
regeringen två gånger och kommunen förlorade 
båda gångerna. Regeringen krävde i ett beslut 
bland annat en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
vilket kommunen inte ansetts vara nödvändigt, då 
”det inte rörde sig om ett miljöärende”. Vår sak
politiska linje blev, efter en hård kamp, slutlig vinna
re – och området obebyggt.

 

 Synlig närvarande polis skapar  
trygghet runt om i kommunen

Vi vill ha en närvarande synlig polis. En polis som är tillgänglig, 
nåbar och möter medborgarna öga mot öga för att informera, 
utbilda och ge annan polisiär service i hela kommunen. 

Polisiär närvaro bidrar till invånares trygghet. Det personliga 
mötet kan förhindra brott eller bidra till att brott kan lösas. Vi 
vill se en ambulerande polisverksamhet där det regelbundet går 
att möta polis i kommunens basorter och stadsdelar i central
orten. Vi vill också se öppna polisstationer i Åhus och Tollarp 
samt närpolis i Charlottesborg och på Gamlegården och Öster
äng i Kristianstad.

 Stärkt kollektivtrafik som lockar fler  
– en viktig åtgärd för att nå klimatmål  

För att nå Parisavtalets klimatmål att den globala temperatur
ökningen ska hållas långt under 2 grader – med ambitionen att 
den skall stanna vid 1,5 grader – krävs fortsatt enorma åtgärder 
och insatser av alla. Ett sätt att minska skadliga utsläpp är att 
åka kollektivt där det är möjligt istället för att välja bilen.

När fler väljer kollektivtrafik förstärker vi underlaget till buss 
och tåglinjer. Ett ökat resande motiverar utökad service och för
bättrad turtäthet. Det gör det naturligare att ställa bilen hemma.

Här i Nordöstra Skåne har vi fortfarande en del glesbygd.
Ska denna del av Skåne fortsätta att utvecklas kan inte resandet 
jämföras med sydvästra Skånes resandeunderlag. Vi anser att 
Skånetrafiken med sitt regionala ansvar ska prioritera och stärka 
den kollektiva infrastrukturen här.

 Komfortbusslinje i Åhus förbinder områden  
med centrum och pendel

Åhus är väl försett med bussförbindelser med Kristianstad och 
med Yngsjö och Furuboda. För att ytterligare serva invånare i 
den vidsträckta orten behövs en komfortbusslinje inne i Åhus. 
Linjen ska binda samman Åhus ytterområden med centrum och 
samtidigt vara en matarbuss med tidtabell anpassad via hållplat
ser till (pendel)linjerna 551 och 552.

I Täppet har linjesträckningen för nya buss 552 lett till att de 
tidigare buss håll plats erna vid Stubbagatan och vid Åhus Beach 
lagts ned. Med en komfortbusslinje kan se återuppstå. 

Med en komfortbusslinje får äldre och personer med be
gränsad rörlighet möjlighet att kunna utföra enklare ärenden, 
utan att vara beroende av färdtjänst. Personer utan tillgång till 
eget fordon eller skjutsning kan utföra aktiviteter oberoende av 
andra. 

 Bygg ut järnvägen till dubbelspår  
mellan Kristianstad och Hässleholm

För att stärka resandet västerut och norrut ska Kristianstads 
kommun, gärna i sam arbete med Hässleholms kommun, upp
vakta Skånetrafiken och Trafikverket för att järnvägen mellan de 
båda orterna utan fortsatt och onödigt dröjsmål ska förses med 
dubbel spår. 

 Bygg ny järnvägslinje från Kristianstad  
via Tollarp till Hörby och Lund/Malmö

Kristianstads kommun bör ta initiativ för en nystart av projekt 
Diagonalen, som diskuterats i decennier och utretts av då var
ande Banverket. I en nu aktuell rapport från nuvarande huvud
mannen för järnvägar Trafikverket påtalas trängseln på befint
ligt järnvägsnät och ett akut behov av nya spår. Tåg resandet har 
ökat och nyttan av Diagonalen har stärkts.

En helt ny järnvägsförbindelse mellan Kristianstad och syd
östra Skåne kan för korta restid med 1520 minuter för resenäre r 
mellan Blekinge/Bromölla, Kristianstad och sydvästra Skåne 
och Köpenhamn. Den avlastar dessutom för godstrafiken och 
minskar sårbarheten i det skånska järnvägsnätet. Ett elfel i 
Hässleholm kan ju lamslå tågtrafiken i hela Skåne. Det finns en 
stor samhällsnytta och på sikt en klimatnytta med denna bana.

Vi ser Hörby, som idag är utan järnväg, som en naturlig 
ort för en station i Diago nal ens bansträckning. Samma gäller 
Tollarp. Attraktionen för båda dessa ny gamla stations orter att 
bo och arbeta i lär öka när förut sättningar för pendling till/från 
arbete och utbildning förbättras.

Vi anser att Kristianstads kommun, tillsammans med före
trädare från alla kommuner i Nordöstra Skåne, ska upp vakta 
Skåne trafiken och Trafikverket med förslaget om ny järnväg 
från Kristianstad över Tollarp och Hörby med anslutning till 
passande station av Eslöv/Lund/Malmö.

Kommunen ska uppvakta andra  
så vår trygghet och service ökar 

Ditt dagliga liv påverkas i nästan varje stund av beslut som i demokratisk ordning tagits av politiker i Kristianstads 
kommun. För att ytterligare göra din tillvaro bekväm, trygg och säker kompletterar andra beslutsfattare inom sina 
ansvarsområden med sina beslut och sin service. Här finns bland andra Region Skåne – med ansvar för sjukvård, 
kollektivtrafik, kultur och regional utveckling – polisen samt många andra statliga myndigheter och verk. 

Här är några resultat 
av partiets* arbete

Vad kan ett lokalt aktivt parti bidra med för utvecklingen i kommunen? Svaret är 
mycket! Genom vårt sakpolitiska arbete har vi stöttat goda förslag, ifrågasatt och 
påverkat tveksamma samt stoppat dåliga, ibland lagvidriga förslag. Våra egna 
initiativ och förslag har i många fall gett resultat. Du ser en del exempel nedan.

Som lokalt parti kan Sakpolitikerna 
arbeta med det som är viktigt för dig

*Sakpolitikerna grundades under partinamnet Åhuspartiet 1994. Partiet har verkat i kommunpolitiken i Kristianstad under 
sex mandatperioder, 19942018. Det är genom förslag under de åren som nämnda resultat av vår politik har nåtts. 
Partinamnet Sakpolitikerna inregistrerades 13 januari 2022. Samtidigt avregistrerades namnet Åhuspartiet.

senaste skattesänkningen 
i kommunen drev vi igenom. 
Vi har stoppat olagliga affärer 
med Vitryssland och Ryssland 
och fabriksbygge på mark med 
riksintresse. Bland annat.

Som du ser är mycket av det vi 
redovisar här genomfört i Åhus 
och Yngsjö med omland. Det 
var naturligt för Åhuspartiet, 
som partiet grundades som, att 
lyfta lokala frågor i det området. 
Som Sakpolitikerna är det 
naturligt att lyfta och ge stöd åt 
lokala angelägenheter överallt 
i kommunen utan att glömma 
Åhus och Yngsjö. 

vår kommun diskuterar regelbundet med dessa samhälls
organ om angelägenheter som ligger bortom kommunens ansvar, 
frågor som kan göra det bättre och underlätta för de boende i 
kommunen.

Vi i Sakpolitikerna anser att kommunen ska agera och lyfta 
vissa frågor med ansvariga instanser/myndigheter för att nå 
önskvärda mål som ligger bortom kommunens egen kompetens. 

TIPSA OSS om 
vad du tycker 
är viktigt att 
arbeta för just 
där du bor?



NÅGRA ANGELÄGNA OMRÅDEN:

korrad 2korrad 2
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VÅRA RESULTAT:

• Vi väntar på det första genomförandet i en basort 
av vår motion “Orienterande kompassrosor”, som 
beslutades av kommunfullmäktige 2018.

• Skateboardpark i Åhus på gång sen 2017  
klar att invigas i hösten 2022.

• Hundrastgård vid Basilikestigen i Åhus.

• Hundbadplats vid Vantamansvägen i Yngsjö.

• Förlängning av strandpromenaden från  
Åhusbryggan till Illervägen.

• Agerat mot vindkraftsparken Taggen för att bevara 
och värna den fina naturen, miljön och utsikten över 
Hanöbukten. Vattenfall lade ner projektet.

• Busshållplatsen vid ”Yngsjö skolan”.

• Täppetledens förverkligande.

• Förlängningen av regionbuss 551, Pendeln,  
med linjesträckning till Furuboda Kursgård  
och Rehabiliteringscentrum.

• Anläggandet av båtmacken för fritidsbåtar  
i Åhus hamn.

• Satt stopp för en spekulativ fastighetsaffär där 
tilltänkt köpare av Åhus Camping avsåg att göra 
om området till villatomter. Åhus måste som turist/
sommarort ha en stor campingplats.  

• Sett till att kommunens beslut om kommunalt 
handels avtal med en region i östra Ryssland av 
domstol förklarades olagligt och därmed undanröjt. 

• Likaså bidragit till att undanröja ett olagligt beslut 
om inrättande på kommunens bekostnad av ett vit
ryskt handelskontor i Kristianstad. Båda dessa beslut 
låg bortom den kommunala kompetensen, alltså vad 
en kommun har rätt att göra.

• Fått stopp på förslaget att bebygga Åhus Idrotts
plats med flerfamiljshus. Åhus Idrottsplats är fortsatt 
en viktig plats för friidrott och fotboll, särskilt för 
flickor. 

• Fått kommunen att bygga om och ta över skötseln 
av Åvägen på Äspet i Åhus.

• Påvisat det starka behovet av en andra idrottshall 
vid Sånnaskolan och fått kommunen att bygga den.

• Fått kommunen att bredda Fädriften med skyddad 
cykelbana.

• Fått kommunen att bygga rondell på länsväg 118 i 
korsningen med Kavrövägen och Köpmannagatan. 
Tidigare ”sommarproppar” är exempelvis borta.

• Drivit, ”tvingat”, år 2000 igenom senaste skatte
sänkningen i Kristianstads kommun då kommunen 
hade högst kommunalskatt i Skåne.

• ”Lärt upp” kommunfullmäktige om hur regler om jäv 
ska följas i beslutsärenden.

• Agerat för åtgärder mot Erosionen på stränderna 
utmed Åhus och Yngsjökusten sedan partiets start. 
Bland annat genom kommunalt samarbete och 
medlemskap i Erosionsskadecentrum Syd, offentliga 
möten och motioner, bland annat 2016. På senare 
år har även andra partier tagit frågan på allvar. 

• Aktivt agerat mot planläggning av mark för industri
ändamål i ett område i Barum som var klassat som 
riksintresse, dels för naturvård, dels för friluftsliv. 
Åhuspartiets yrkande i fullmäktige om avslag av 
förslaget, som skulle medgett industriverksamhet i 
känslig miljö, röstades i fullmäktige kraftfullt ned.  
Av fullmäktiges 71 ledamöter röstade fyra för Åhus
partiets avslagsyrkande. Ärendet överklagades till 
regeringen två gånger och kommunen förlorade 
båda gångerna. Regeringen krävde i ett beslut 
bland annat en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
vilket kommunen inte ansetts vara nödvändigt, då 
”det inte rörde sig om ett miljöärende”. Vår sak
politiska linje blev, efter en hård kamp, slutlig vinna
re – och området obebyggt.

 

 Synlig närvarande polis skapar  
trygghet runt om i kommunen

Vi vill ha en närvarande synlig polis. En polis som är tillgänglig, 
nåbar och möter medborgarna öga mot öga för att informera, 
utbilda och ge annan polisiär service i hela kommunen. 

Polisiär närvaro bidrar till invånares trygghet. Det personliga 
mötet kan förhindra brott eller bidra till att brott kan lösas. Vi 
vill se en ambulerande polisverksamhet där det regelbundet går 
att möta polis i kommunens basorter och stadsdelar i central
orten. Vi vill också se öppna polisstationer i Åhus och Tollarp 
samt närpolis i Charlottesborg och på Gamlegården och Öster
äng i Kristianstad.

 Stärkt kollektivtrafik som lockar fler  
– en viktig åtgärd för att nå klimatmål  

För att nå Parisavtalets klimatmål att den globala temperatur
ökningen ska hållas långt under 2 grader – med ambitionen att 
den skall stanna vid 1,5 grader – krävs fortsatt enorma åtgärder 
och insatser av alla. Ett sätt att minska skadliga utsläpp är att 
åka kollektivt där det är möjligt istället för att välja bilen.

När fler väljer kollektivtrafik förstärker vi underlaget till buss 
och tåglinjer. Ett ökat resande motiverar utökad service och för
bättrad turtäthet. Det gör det naturligare att ställa bilen hemma.

Här i Nordöstra Skåne har vi fortfarande en del glesbygd.
Ska denna del av Skåne fortsätta att utvecklas kan inte resandet 
jämföras med sydvästra Skånes resandeunderlag. Vi anser att 
Skånetrafiken med sitt regionala ansvar ska prioritera och stärka 
den kollektiva infrastrukturen här.

 Komfortbusslinje i Åhus förbinder områden  
med centrum och pendel

Åhus är väl försett med bussförbindelser med Kristianstad och 
med Yngsjö och Furuboda. För att ytterligare serva invånare i 
den vidsträckta orten behövs en komfortbusslinje inne i Åhus. 
Linjen ska binda samman Åhus ytterområden med centrum och 
samtidigt vara en matarbuss med tidtabell anpassad via hållplat
ser till (pendel)linjerna 551 och 552.

I Täppet har linjesträckningen för nya buss 552 lett till att de 
tidigare buss håll plats erna vid Stubbagatan och vid Åhus Beach 
lagts ned. Med en komfortbusslinje kan se återuppstå. 

Med en komfortbusslinje får äldre och personer med be
gränsad rörlighet möjlighet att kunna utföra enklare ärenden, 
utan att vara beroende av färdtjänst. Personer utan tillgång till 
eget fordon eller skjutsning kan utföra aktiviteter oberoende av 
andra. 

 Bygg ut järnvägen till dubbelspår  
mellan Kristianstad och Hässleholm

För att stärka resandet västerut och norrut ska Kristianstads 
kommun, gärna i sam arbete med Hässleholms kommun, upp
vakta Skånetrafiken och Trafikverket för att järnvägen mellan de 
båda orterna utan fortsatt och onödigt dröjsmål ska förses med 
dubbel spår. 

 Bygg ny järnvägslinje från Kristianstad  
via Tollarp till Hörby och Lund/Malmö

Kristianstads kommun bör ta initiativ för en nystart av projekt 
Diagonalen, som diskuterats i decennier och utretts av då var
ande Banverket. I en nu aktuell rapport från nuvarande huvud
mannen för järnvägar Trafikverket påtalas trängseln på befint
ligt järnvägsnät och ett akut behov av nya spår. Tåg resandet har 
ökat och nyttan av Diagonalen har stärkts.

En helt ny järnvägsförbindelse mellan Kristianstad och syd
östra Skåne kan för korta restid med 1520 minuter för resenäre r 
mellan Blekinge/Bromölla, Kristianstad och sydvästra Skåne 
och Köpenhamn. Den avlastar dessutom för godstrafiken och 
minskar sårbarheten i det skånska järnvägsnätet. Ett elfel i 
Hässleholm kan ju lamslå tågtrafiken i hela Skåne. Det finns en 
stor samhällsnytta och på sikt en klimatnytta med denna bana.

Vi ser Hörby, som idag är utan järnväg, som en naturlig 
ort för en station i Diago nal ens bansträckning. Samma gäller 
Tollarp. Attraktionen för båda dessa ny gamla stations orter att 
bo och arbeta i lär öka när förut sättningar för pendling till/från 
arbete och utbildning förbättras.

Vi anser att Kristianstads kommun, tillsammans med före
trädare från alla kommuner i Nordöstra Skåne, ska upp vakta 
Skåne trafiken och Trafikverket med förslaget om ny järnväg 
från Kristianstad över Tollarp och Hörby med anslutning till 
passande station av Eslöv/Lund/Malmö.

Kommunen ska uppvakta andra  
så vår trygghet och service ökar 

Ditt dagliga liv påverkas i nästan varje stund av beslut som i demokratisk ordning tagits av politiker i Kristianstads 
kommun. För att ytterligare göra din tillvaro bekväm, trygg och säker kompletterar andra beslutsfattare inom sina 
ansvarsområden med sina beslut och sin service. Här finns bland andra Region Skåne – med ansvar för sjukvård, 
kollektivtrafik, kultur och regional utveckling – polisen samt många andra statliga myndigheter och verk. 

Här är några resultat 
av partiets* arbete

Vad kan ett lokalt aktivt parti bidra med för utvecklingen i kommunen? Svaret är 
mycket! Genom vårt sakpolitiska arbete har vi stöttat goda förslag, ifrågasatt och 
påverkat tveksamma samt stoppat dåliga, ibland lagvidriga förslag. Våra egna 
initiativ och förslag har i många fall gett resultat. Du ser en del exempel nedan.

Som lokalt parti kan Sakpolitikerna 
arbeta med det som är viktigt för dig

*Sakpolitikerna grundades under partinamnet Åhuspartiet 1994. Partiet har verkat i kommunpolitiken i Kristianstad under 
sex mandatperioder, 19942018. Det är genom förslag under de åren som nämnda resultat av vår politik har nåtts. 
Partinamnet Sakpolitikerna inregistrerades 13 januari 2022. Samtidigt avregistrerades namnet Åhuspartiet.

senaste skattesänkningen 
i kommunen drev vi igenom. 
Vi har stoppat olagliga affärer 
med Vitryssland och Ryssland 
och fabriksbygge på mark med 
riksintresse. Bland annat.

Som du ser är mycket av det vi 
redovisar här genomfört i Åhus 
och Yngsjö med omland. Det 
var naturligt för Åhuspartiet, 
som partiet grundades som, att 
lyfta lokala frågor i det området. 
Som Sakpolitikerna är det 
naturligt att lyfta och ge stöd åt 
lokala angelägenheter överallt 
i kommunen utan att glömma 
Åhus och Yngsjö. 

vår kommun diskuterar regelbundet med dessa samhälls
organ om angelägenheter som ligger bortom kommunens ansvar, 
frågor som kan göra det bättre och underlätta för de boende i 
kommunen.

Vi i Sakpolitikerna anser att kommunen ska agera och lyfta 
vissa frågor med ansvariga instanser/myndigheter för att nå 
önskvärda mål som ligger bortom kommunens egen kompetens. 

TIPSA OSS om 
vad du tycker 
är viktigt att 
arbeta för just 
där du bor?
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Alla beslut ställer krav på ansvar  
för att bidra till en hållbar framtid

Vad vill och tycker Sakpolitikerna?
Du får svar nästan varje dag på Facebook 
och på vår hemsida. I korta videofilmer får 
du information om våra förslag. 

Du får besked om hur Sakpolitikerna vill 
påverka och utveckla Kristianstads kom
mun till en för dig bättre kommun att bo, 
leva och verka i.

Följ oss på Facebook – ge uttryck för dina 
frågor och tankar
Våra programförslag finns också att se 
i vårt flöde på Facebook. Följ oss där. 
Kommentera gärna programförslagen, ställ 
frågor och dela vidare till andra.

Scanna QR-kod eller klicka på länk på 
hemsidan
Du får smidigt tillgång till videofilmer på 
hemsidan genom att antingen scanna av en 
QRkod med en QRläsare i din smartphone 
eller klicka på en länk intill QRkoden.

På hemsidan finns också QRkoder och 
länkar till tidigare dagars videofilmer, så att 
du när som helst kan gå in och ”titta ifatt” 
eller se om ett avsnitt.

På hemsidan får du även mycket annan 
för dig nyttig, intressant och aktuell infor
mation om Sakpolitikerna. Ta del av den!

För att bidra till ett hållbart samhälle, 
en hållbar kommun, ska graden av 
miljö påverkan vara en av de viktigaste 
faktorer som vägs in i alla beslut som tas i 
Kristianstads kommun.

Vi har alla ett ansvar att på de sätt som vi 
kan osjälviskt bidra till att nuvarande och 
kommande generationer får tillgång till 
en så frisk, levande, artrik och balanserad 
planet som möjligt.

 Solpaneler och solfångare ett krav 
när bygglov beviljas

Kommunens planering måste ta sikte på 
ökad lokal självförsörjning av energi. Ett 
sätt är att vid bygglov föreskriva solfångare 
för lokaluppvärmning och solceller för 
elproduktion på alla lämpligt belägna tak. 
Nya byggnader bör orienteras så att en 
maximal solinstrålning sker på taken, som 
givetvis alltid ska förses med solceller och/

eller solfångare. 
Vi ser gärna att även del av fasad förses 

med solpaneler, om det är möjligt och 
passar in i estetiken.

Stora solcellsparker bör planeras så att de 
inte inkräktar på jordbruksmark.

 Småskalig elproduktion stimulerar 
lokalt deltagande 

Behovet av ny elproduktion från förnybara 
källor ökar i dramatisk takt.

Kristianstads kommun och dess invånare 
har stora förutsättningar att vara själv för
sörj ande på el genom en kraftig satsning 
på små skalig elproduktion. Denna ska 
utvecklas tillsammans med dem som 
berörs och i huvudsak kommer att använda 
energin. 

För att öka delaktighet och motivation 
ser vi lokala gemenskaper som byanätverk, 
byalag, som de som driver produktions
processen av el. 

För att lyckas förutsätts att kommunen 
i sin tillståndsgivning är välvillig till upp
förande av mindre vindkraftverk.

 Jordbruksmark ska användas 
för livsmedelsproduktion, inte 
bebyggas

I vår kommun finns högklassig åkermark. 
Kristianstad sätter en ära och stolthet i 
att vara och marknadsföra sig som en 
livsmedelskommun. I en tid då det är 
uttalat önskemål att öka landets själv
försörjningsgrad av livsmedel rimmar det 
illa att använda jordbruksmark för andra 
ändamål än för produktion av livsmedel.

Högklassig åkermark ska inte annat än i 
undantagsfall tas i anspråk för annat än för 
produktion av mat, för människor och djur. 
Matjord är ju jord för mat.

LÄS FLER av våra förslag i Sak politikernas  
hållbarhets- och miljöprogram på vår hemsida!

BLI BEKANT MED SAKPOLITIKERNAS FÖRSLAG
Läs dem på vår hemsida och på Facebook

 LÄS MER www.sakpolitikerna.se  –  facebook.com/sakpolitikerna

DU NÅR OSS HÄR: www.sakpolitikerna.se  –  facebook.com/sakpolitikerna

FÖR FRÅGOR KAN DU KONTAKTA OSS PÅ:  info@sakpolitikerna.se
Är din fråga av allmänt intresse kan den komma att publiceras på hemsidan med vårt svar.

Genom att läsa av QR-koden här intill 
kommer du direkt till Sakpolitikernas 
hemsida. Koden finns också att scanna 
på vår valaffisch och annat valmaterial.

www.sakpolitikerna.se


