POLITISK PLATTFORM

Mandatperioden 2014 - 2018
För det samverkande styret i Kristianstads kommun.
SOCIALDEMOKRATERNA, FOLKPARTIET, CENTERPARTIET

1. God ekonomisk hushållning ska gälla. Skatten ska vara oförändrad. Överskottsmålet ska vara minst 1 %.

2. Det hållbara samhället ska värnas i beslutsprocesserna. FN:s
barnkonvention ska genomsyra arbetet i hela kommunen. Den
europeiska deklarationen om jämställdhet, CEMR, ska undertecknas. Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike/Natumm ska

utvecklas. Miljökommunen Kristianstad ska märkas!

3. Ett program för fler och växande företag ska utarbetas, gärna i
samverkan med företagen, Högskolan och Krinova. Forskning
och innovation samt fler och växande företag är grunden för de
nya jobben.
Handelsstaden Kristianstad ska fortsätta utvecklas. Ökad handel

ger fler arbetstillföllen, inte minst för ungdomar som ofta får sitt
första jobb inom handeln.
Jobben ska öka. Kristianstad ska ta plats, utvecklas om studentstad och nå en tätposition i näringslivsklimat.

4. Ungdomsarbetslösheten ska minska genom aktiva insatser för
unga arbetslösa som ska erbjudas arbete, utbildning eller praktik.
Samordning med statliga arbetsmarknadspolitiska insatser görs.
5. En likvärdig skola med valföhet för eleven är det främsta sättet
att skapa goda livschanser för alla. Skolan ska ge extra stöd till de
elever som behöver det.

Skolorna kommer att anställa fler lärare för att barn/elever ska ges

rätt stöd och i högre grad kuru'ia nå kunskapsmålen. Läraryrket
ska uppvärderas. Lärarlönerna ska långsiktigt höjas.
Skolorna på landsbygden ska vara kvar så länge de uppfyller de
krav som läroplanen föreskriver. Aktiva insatser ska eftersträva
att elevunderlaget ökar.

6. Omsorgen står inför de största demografiska utmaningarna någonsin. En utvecklingsplan med sikte på 2030 ska utarbetas. Mer
personal i äldreomsorgen ska rekryteras. Personalen ska erbjudas
heltid och en plan för att ta bort delade turer ska tas fram.

Valfriheten inom äldreomsorgen ska utvecklas utifrån den enskildes önskemål. Lagen om valfrihet ska fortsätta gälla i Kristianstad
innebärande att kooperativ och privata vårdgivare anlitas utifrån
krav på kvalit6 och effektivitet.
7. En särskild plan för integration och värdigt mottagande ska utarbetas. Jobben ska stå i fokus tillsarmnans med tidiga insatser, aktiv bostadsplanering, goda språkkunskaper och samarbete med
näringslivet.
8. Stad och land ska växa tillsammans. Landsbygdsprogrammet ska
utvecklas och ett landsbygdsråd ska inrättas. Kommunal service

ska upprätthållas på landsbygden genom att kornmunen agerar aktivt så att skolor, bibliotek, vårdcentraler, bussar och annan service finns i basorterna.

Bredband ska byggas ut utifrån tanken om bredband till alla, vilket i praktiken innebär en täckning om ca 95% för hela kormnunen.

9. Fler bostäder ska byggas. Centrala staden ska förtätas i attraktiva
lägen. Kommunen ska bygga trygghetsboenden i alla basorter och
ge fömtsättningar så att det även byggs vanliga hyresrätter och
villor.

10. Alla som bor i Kristianstads kommun ska kunna leva ett gott liv.
Personer med funktionsnedsättning ska möta en tillgänglig kommun. Vi ska vara en tillåtande och jämställd kommun som är fö

från rasistiska och främlingsfientliga uttryck. För att främja likabehandling och mångfald vill vi satsa på kultur och idrott. Kristianstad ska införa en Kulturnatt och anlägga fler spontanidrottplatser, varav en på Näsby.
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Hel6ne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C)

Arbetsformer för samverkan mandatperioden 2014 - 2018.
Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet

Socialdemokraterna har 23 mandat, Folkpartiet har 10 mandat
och Centerpartiet har 5 mandat. Tillsarnmans får den blocköverskridande majoriteten 38 mandat.
De tre samverkande partierna kommer att arbeta utifrån nedanstående värdegmnd och politiska avsiktsförklaring:
*

Arbetet ska präglas av ansvarstagande, samarbete, samverkan med andra partier och breda uppgörelser.

* Arbetsforrner och organisation ska vila på öpperföet,
jämställdhet och ett demokratiskt förhållningssätt.
*

Ledarskapet ska var ett modernt ledarskap som organiseras utifrån en värdering om delat ledarskap.

Ledande uppdrag för samverkande majoritet fördelas:
Samverkansuppgörelsen innebär att partierna kommer att tillämpa ett
modernt ledarskap och dela på de ledande posterna enligt följande:

*

*

Posten som ordförande i kommunstyrelsen delas lika mellan
Hel6ne Fritzon (S) och Pierre Månsson (FP) så att uppdraget varvas årsvis. Helene Fritzon tillträder uppdraget inledningsvis.
Posten som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott delas lika mellan Helföe Fritzon och Pierre Månsson så att uppdraget varvas årsvis. Pierre Månsson tillträder uppdraget inledningsViS.

*

Posten som vice ordförande i kommunstyrelsen tilldelas den av
Hel6ne Fritzon och Pierre Månsson som inte innehar ordförande-

skapet.
@

Posten som vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott
tilldelas Sven Nilsson (C) för hela mandatperioden.

