Kommunalt handlingsprogram för
Moderaterna i Kristianstads kommun
2022-2026

Moderaterna- för säkerhets skull

Moderaterna

- för säkerhets skull
- för säkerhets skull r säkerhets
skull

Förord
Fram till 2018 präglades Kristianstads Kommun av en ekonomi i obalans, ökad skuldsättning, fallande
skolresultat, ständiga hot om skattehöjningar och en alltmer utbredd otrygghet. Åren som följt, med
Moderat styre i samarbete med de forna allianspartierna, har präglats av sanering av ekonomin och
fokusering på kommunens kärnuppgifter.
Resultatet av det arbetet talar för sig självt. Kommunens resultat har aldrig varit bättre och
investeringar kan nu göras med hjälp av en stor andel egen finansiering. Vi står inför stora
investeringar i nya förskolor, nya skolor, byggande av skyddsvallar, elevernas skolresultat, den bästa
omsorgen och allas vår trygghet för att nämna några av behoven. Vi kan nu göra dessa investeringar
utan att skicka räkningen vidare till nästa generation.
Den senaste mandatperioden har markant förbättrat Kristianstad Kommuns förutsättningar att bli
den kommun vi alla kan och vill vara stolta över. En kommun där eleverna klarar skolan, våra äldre
får den omsorg de förtjänar och där trygghet och tillit till varandra är en självklarhet. Vi går in i nästa
mandatperiod stärkta av att kristianstadsbornas flit nu gör skillnad på allvar och att resurserna nu
finns för att fortsätta utveckla kommunens kärnverksamhet i allt högre tempo. Handlingsplanen för
Kristianstad, som du nu läser, beskriver flera av de områden och prioriteringar som Moderaterna
fokuserar på de kommande åren. En röst på Moderaterna den 11 september är en röst på god
ekonomisk hushållning, för bättre skolresultat, för den bästa omsorgen och en tryggare, hållbarare
kommun.

Camilla Palm
Kretsordförande
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1. Moderaterna skapar möjligheter
Moderaterna tror på varje människas förmåga att nå sina drömmars mål. Det är individens
ansträngningar, utifrån förmåga, som skapar vårt samhälle, ett tryggt samhälle där alla har
möjligheter. Alla människor är inte och ska inte vara lika men alla ska behandlas lika. I Kristianstad
ska individen vara fri och inte begränsas av sociala experiment, hedersnormer eller beroende. Det är
medborgarnas gemensamma slit som ger oss möjligheter att stödja de som behöver samhället stöd i
olika faser i livet.
1.1 Ekonomisk Hushållning
Kristianstad Kommun skall alltid värna om medborgarnas skattepengar. Fokus skall alltid vara att få
ut maximal kvalitet och service för varje skattekrona. I praktiken innebär det att alla ekonomiska
beslut skall grunda sig i svaret på två frågor. Är det till gagn för kommuninvånarna? Är det
kommunens kärnverksamhet? Om svaret är nej på någon av frågorna så är det ingenting
kristianstadsbornas skattepengar skall gå till.
- Inför en ny standard för all kommunens verksamhet där varje utgift kritiskt granskas utifrån nytta
och fokus på kärnverksamheterna.
- En absolut nolltolerans mot slöseri och slarv med medborgarnas skattepengar.
1.2 Ordning och reda
Budget handlar om prioriteringar och uppföljning handlar om att kontrollera att prioriteringarna görs
med högsta kvalitet till lägsta kostnad. Det är inte vem som utför tjänsten eller vem som levererar
varan som är det viktigaste, utan den som gör det bäst och till rätt kostnad.
- Tillämpa effektiv uppföljning av ekonomiska prioriteringar.
- Inför obligatorisk granskning av kvalitet i förhållande till kostnad.
1.3 Vårda våra resurser
Kristianstad Kommun har en unik miljö och ett landskap som präglas av mångfald. Få kommuner kan
visa upp en liknande mångfald med böljande ängar, bördig åkermark, vackra stränder och ett
vattenrike i centrum. Det är vårt gemensamma ansvar att vårda vårt naturliga rum och se till att hela
kommunen är en plats att bo, leva och utvecklas i. Vi ser kommunen som en helhet där varje
beståndsdel skapar en länk i en stark kedja.
Kristianstads Kommun är en verksamhet som omsätter över 7 miljarder årligen. Kommunens
tillgångar är omfattande när det gäller exempelvis fastigheter och maskiner. Kommunen förfogar
även över flera administrativa enheter med många duktiga medarbetare. Alla dessa resurser är alla
medborgares gemensamma tillgångar och det är därför nödvändigt att använda dessa effektivt.
- Inför löpande kritisk granskning av resursutnyttjande av alla kommunens tillgångar.
- Inför aktiv förvaltning av kommunens fastigheter och mark.
- Vidareutveckla och aktivt arbeta med att hela kommunen ska få möjlighet att utvecklas.
- Fortsätta att planera samt förebygga risker med översvämning och erosion
- Vallskyddsprojektet runt Kristianstad ska prioriteras.

2. Växa med lärande och aktiviteter.
Kristianstads skolresultat ligger fortfarande inte på en acceptabel nivå. För att lyfta resultaten krävs
det reformer som bygger på beprövade metoder. Reformer kräver ett starkt ledarskap med tydliga
målsättningar, tydliga resultatmål och mod att göra rätt. Vi har världens mest rättvisa skola där
föräldrar och elever kan välja den skola som passar bäst utifrån förmåga, intresse, talang eller
geografi. Med frihet följer ansvar och därför lägger Moderaterna stor vikt vid uppföljning där
kunskapskontroll anordnas för alla elever oavsett skolform. En fungerande skola är avgörande för
ökat innanförskap bland unga.
2.1 Där allting börjar.
Innan det praktiska arbetet med att på allvar höja resultaten i skolan kan påbörjas behövs en samsyn
när det gäller ansvar och vem som gör vad och när. All forskning pekar på samma grundläggande
faktorer och det är att vara tidig, att vara tydlig och hålla ett högt tempo. Det är avgörande när
insatser sätts in när en elev har det behovet. Det kan vara behov grundade i förmåga, attityd,
hemmaförhållanden eller andra faktorer. När det gäller de yttre faktorerna är det Moderaternas
mening att skola och socialtjänst inte bara samverkar utan även i praktiken arbetar som en enhet.
Det är bara genom samhället samlade resurser framgång kan nås. Genom att vara tydliga med
fördelningen mellan föräldraansvar och skolans ansvar, kan samhället stödja när det går, och agera
kraftfullt när det behövs. Lärare ska aldrig tveka på att Moderaterna står på lärandets sida och en
lärare skall aldrig tvivla på vårt stöd för ordning och reda i klassrummet.
- Skola och socialtjänst skall agera gemensamt.
- Lärarna ska stödjas när det gäller ordning och reda i klassrummet.
- Tydliga mål. Bra ska alltid kunna bli ännu bättre och ej godkänt ska bli godkänt.
- Förstärkt läxhjälp och lovskola för de elever med behov och även för de som vill fördjupa sig.
2.2 Friska barn och unga.
Moderaterna prioriterar alla elevers rätt att må bra både fysiskt och psykiskt. Vi prioriterar att stärka
elevhälsan redan från förskolan. Såväl fysiskt som psykiskt mående grundas tidigt och därför ska
också råd, stöd och hjälp finnas tillgängligt tidigt. Hälsolinjen skall följa som en blå tråd genom
uppväxten i allt från rådgivning om hälsa och till kost.
- Stärkt elevhälsa med tydliga rutiner och krav på uppföljning.
- Aktiv rådgivning inom kost och hälsa.
- Förstärkt samverkan med BUP, Region Skåne.
2.3 Aktiv ungdom.
Idrotts-, kultur-och andra föreningar bidrar till aktiv fritid för alla åldrar och är samhällets främsta
partners när det gäller folkhälsan. Moderaterna ser stora möjligheter att fördjupa samarbete med de
föreningar som arbetar för ökad aktivitet bland unga och som bidrar till en meningsfull fritid. För att
de stöd som fördelas från kommunens olika delar skall göra bäst nytta ska alla stöd och bidrag
hanteras centralt. Moderaterna prioriterar aktiviteter anpassade för de med funktionsvariation,
meningsfull fritid i utsatta områden och unga flickor. Föreningsverksamhet är en skyddsfaktor för
utsatta barn och med rätt stöd kan fritidsaktiviteter vara avgörande för lyckad integration.
Kommunens stöd skall gå till de föreningar av allmänintresse som aktivt bidrar till hälsa, integration
och inkluderande verksamhet på riktigt. Kristianstad har många föreningar på absolut högsta nivå
nationellt och föreningar som arrangerar internationella tävlingar. De tjänar som en inspiration för
unga idrottare, bidrar till kommunens attraktivitet och ger värdefulla arbetstillfällen.
- Stärkt stöd till aktivitet för de med funktionsvariation.
- Stärkt stöd till aktivitet för unga flickor.
- Föreningsstöd ska ses över för att kvalitetssäkras.
- Ny ishall i samarbete med näringslivet.

3. Företagande & Arbetslinjen
I Kristianstad finns det över 8000 registrerade företag. Vi har många små och medelstora företag,
färre riktigt stora, vilket är en styrka när konjunkturen svänger. Företagen bidrar direkt och indirekt
till över 5 miljarder i skatteintäkter. Arbetslösheten i kommunen har sjunkit de senaste 4 åren men är
fortfarande på en alltför hög nivå. Det bidrar negativt till utanförskapet, kommunens ekonomi men
främst till att för många inte har den frihet en egen försörjning bidrar till. Moderaterna värnar inte
bara om företagen och alla de som arbetar i den privata sektorn, utan ser också den potential som
entreprenörskap har. Ska Kristianstad vara en förebild när det gäller företagsklimat och utbud av
arbete krävs det tätare samarbete med näringslivet. Kunskap om vad det innebär att driva företag
och vad företagen bidrar med, är viktig samhällsinformation. Informationen är lika viktig för unga i
skolan som för kommunens medarbetare, med insikt följer förståelse.
3.1 Ett förenklat företagande
Företag behöver förutsättningar för att kunna växa och skapa fler arbetstillfällen. För att Kristianstad
skall vara platsen där det sker, behöver kommunen förändra både arbetssätt och attityd. Företagen
skall kunna kräva att de får rätt besked i rätt tid och ett lösningsorienterat bemötande. Avgifter skall
alltid ses som betalning för utförd tjänst. Kan inte service levereras skall inte heller en avgift finnas.
- En väg in till kommunal service för företag.
- Generös tolkning vid tillståndsprövning skall vara norm.
- Ökad kontroll av oseriösa aktörer.
- Göra det enkelt att göra sig av med avfall för hushåll och företag.
3.2 Arbetslinjen
Att arbeta ska alltid löna sig i Moderaternas Kristianstad. För att klara välfärden behöver vi fler
människor som är med och bidrar och färre som lever på bidrag. Vår utgångspunkt är att alla som kan
arbeta ska också göra det. Språkhinder måste övervinnas med kombination av teori och praktik. Att
bryta bidragsberoende och utanförskap och ersätta det med arbete och gemenskap är vårt fokus. Vi
vet också att utanförskap riskerar att gå i arv till barnen. Att se sina föräldrar gå till jobbet är en viktig
faktor för att själv en dag kliva in i jobb och inte in i utanförskap. Arbetslinjen är avgörande för att
företagen skall finna arbetskraft och fortsätta växa.
- Förflytta människor från bidragsberoende till arbete.
- Utbildning eller arbetspraktik motsvarande heltid som motkrav för ekonomiskt bistånd.
- Yrkesorienterad SFI.
- Fördjupat samarbete med näringslivet när det gäller utbildning, praktik eller rekrytering.
3.3 Växa tillsammans
Det är genom öppenhet och tydlighet samhällets krafter kan förenas i positiv utveckling. Det är när vi
effektivt utnyttjar våra resurser som vi kan skapa tillväxt som är grunden till ett fungerande tryggt
samhälle. I Kristianstad ska tillväxt alltid premieras oavsett om det gäller utbildningsplatser, plats för
företag att bygga eller attraktiva arrangemang. Kristianstads Kommun är en stor inköpare av varor
och därför måste upphandlingar tydligare informeras om så att alla företag, även mindre, har chans
att bli leverantör. Vår unika miljö i Kristianstad ger oss möjligheter för upplevelser men också en
grund i att förstå hur miljö och klimatpåverkan hänger ihop. Det är av yttersta vikt att vi ser den nya
gröna ekonomin som en möjlighet, inte ett hot. Klimatrelaterade beslut ska bygga på evidensbaserad
konsekvensanalys, präglas av innovation och tydliga mål.
- Kristianstad topp 50 i näringslivsranking.
- Aktivt arbeta för nationella och internationella tävlingar och arrangemang.
- Tydlig information om kommunens upphandlingar.
- Verka för en bra balans mellan stad och landsbygd.

4. I hela livet.
Omsorgen i Kristianstad ska präglas av tre grundstenar. Valfrihet, trygghet och kvalitet. För
Moderaterna är det inte av vikt vem som driver omsorgen, utan att den drivs på ett tryggt sätt med
hög kvalitet. Omsorgen utgår från människan, omsorgstagaren och dennes behov. Det är också
grundbultarna i vårt ställningstagande och den politik vi driver.
4.1 Valfrihet
Viljan att påverka sitt liv slutar inte för att man blir äldre eller för att man har nedsatt förmåga.
Moderaterna står upp för att omsorgstagaren i så stor utsträckning som möjligt ska ha möjlighet att
välja vem som ska vara utförare av olika tjänster. Omsorgstagaren skall veta att kraven på utförarna
är detsamma vare sig det är en privat eller offentlig utförare. Det är bara kommunen som får utreda
och fatta beslut om bistånd. Utföra biståndet får däremot flera andra göra, enskilda företag,
kooperativ, intraprenader och stiftelser får alltså bedriva omsorg på uppdrag av kommunen. Oavsett
vem som bedriver vård och omsorg gäller samma regler för bland annat sekretess, tystnadsplikt och
tillsyn. Detsamma gäller för kvalitet, vi ska ha lika högt ställda krav, för alla, alltid.
- Äldreomsorg som präglas av valfrihet, hög kvalitet, trygghet och värdigt bemötande.
- Säkerställning av valfrihet inom omsorg och assistans.
- Den som är i behov av vård, stöd eller service ska ha stort inflytande över sin situation.
4.2 Hälsa och kvalitet - Hela livet.
Vi blir inte bara fler invånare utan vi blir också äldre. Detta är i grunden en väldigt positiv utveckling
men det ställer också krav på samhällets funktioner, speciellt inom sjukvård och omsorg. En frisk
person har en högre livskvalitet och kan på så sätt både bidra och njuta av det vårt samhälle har att
erbjuda. Folkhälsa är att må bra både fysiskt och psykiskt samt ha sociala kontakter och vara del av
olika sammanhang. Båda dessa komponenter är lika viktiga för att hela människan ska må bra. I
modern tid har vi sett en ökning av både den psykiska och psykiska ohälsan bland äldre. Allt fler
drabbas också någon gång i livet av psykisk ohälsa. Denna trend kan vändas genom insatser på
individ- och samhällsnivå.
- Aktiviteter och möten i regi av civilsamhället ska uppmuntras och stödjas.
- Stärka anhörigstödet.
- Nolltolerans mot undernäring hos äldre och funktionsvarierade.
- Den som har funktionsvariation ska ges möjlighet att delta i arbetslivet utifrån egna förutsättningar.
4.3 Utan trygghet – ingen frihet
Trots att färre personer utsätts för mängdbrott så upplever medborgarna i delar av kommunen eller
staden ändå en ökad grad av rädsla och otrygghet. Alldeles för länge har invånarna tvingats anpassa
sig till de som vägrar respektera svenska lagar och normer. Denna oro för att drabbas av brott och
kriminella gärningar begränsar våra invånares liv.
- Inga barn ska löpa risk att rånas på sina jackor eller mobiltelefoner!
- Ingen kvinna ska behöva se sig om över axeln på väg hem från bussen!
- Inga äldre ska vara rädda för att vara ute efter klockan 18,00!
- Näringsidkare skall inte utsättas för bedrägeri eller utpressning!
Brottslighet och otrygghet är centrala frågor för Moderaterna och i den svenska samhällsdebatten.
- Fortsatta trygghetsskapande åtgärder i innerstan och ronderande trygghetsvärdar i hela kommunen
- Ökat samarbete mellan skolan, socialen och polisen för att förebygga att ungdomar faller in i
brottslighet.
- Myndighetssamverkan mot brottslighet.

