S A M H Ä L L S I N F O R M AT I O N

HÄSSLEHOLM KAN BÄTTRE
TRYGGHET SKAPAR VI TILLSAMMANS

DIN RÖST AVGÖR
11 SEPTEMBER!

HÄSSLEHOLM

Ett bättre och tryggare Hässleholm
Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över vår välfärd. En stark
välfärd är vårt bästa verktyg för ökad trygghet och jämlikhet. Välfärden ger
lika bra förskola och skola åt alla barn oavsett föräldrarnas ekonomi och
sjukvård efter behov – inte efter plånbok. Den ger samma trygga äldreomsorg till byggnadsarbetaren som till direktören. Pengarna till välfärden ska
gå till just välfärden. Det är grunden för ett starkt och tryggt samhälle.
Hässleholms kommun ska vara en plats där invånarna känner glädje och
trygghet. De ska ha nära kontakt med politiken som i sin tur ska verka för
invånarnas och samhällets bästa genom en bättre och mer utvecklad medborgardialog.
I vårt Hässleholm hålls ingen tillbaka och ingen lämnas heller efter. Alla ska
bidra efter sin förmåga och alla får ta del av en generell och skattefinansierad välfärd efter behov. Vi blir alla starkare när vi håller ihop och löser problem och utmaningar tillsammans.
För oss Socialdemokrater innebär trygghet bland annat rätten till arbete,
bostad åt alla, trygg uppväxt, bra utbildning, meningsfull fritid och god
omsorg. Vi vill motverka utanförskap, bekämpa brotten men också brottens orsaker. Alla ska känna sig säkra på gator och torg.
Hässleholms stad ska ha ett levande centrum med torghandel och evenemang som inbjuder till delaktighet. Vi vill skapa en stad som inbjuder till
handel, fikastunder och andra aktiviteter.
Genom att använda våra stationsorter som nav för landsbygden kan vi skapa närhet och tillgång till god samhällsservice för hela kommunens invånare. Vi vill också ge näringslivet förutsättningar att utvecklas i våra byar.
Föreningslivet, kulturen och studieförbunden ska i samarbete och med
stöd från kommunen skapa lärande, aktiviteter och upplevelser som ger
alla invånare en meningsfull fritid. Vår övertygelse är att detta bygger broar
mellan gammal och ung, mellan utlands och inrikes född, mellan kvinnor
och män, vilket skapar ett tryggare samhälle på sikt.

Hässleholm kan bättre
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Näringslivet ska ges förutsättning att växa
Socialdemokraterna vill stärka de näringspolitiska
insatserna. Företag och entreprenörer måste ges
goda förutsättningar att växa och utvecklas.
Genom att öka samverkan mellan politiken, skolan,
offentliga aktörer, näringsliv och akademi och så
skapas nya innovativa lösningar som stärker
konkurrenskraften och bidrar till en hållbar
utveckling samt skapar fler jobb.

NÄRINGSLIV
• Det ska skapas goda förutsättningar för näringslivet genom att ha god tillgång till färdiga detaljplaner och lediga fastigheter, så att företag kan växa
och etableras när behov finns.
• Resurser måste tillföras för att kommunen ska
kunna tillhandahålla en snabb tillståndsprövning.
• Dialogen mellan kommunledningen och näringslivet ska förbättras.
• Mötesplatser kring innovationer, ökat nyföretagande,
kunskapsutveckling och lärprocesser inriktade på
entreprenörskap behöver utvecklas.
• Det ska ställas krav på svenska kollektivavtal i upphandlingar.

Lena Wallentheim, gruppledare för Kommunstyrelsen
2022-2026.

KOMMMUNENS BEREDSKAP
Grunden för samhällets krisberedskap är kommunen.
Ju bättre vi är på att hantera en kris, desto bättre
blir hela samhället på att klara kriser. Kommunen är
skyldiga att ha en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Planen ska grunda sig på riskoch sårbarhetsanalyser av all verksamhet som måste
fungera även vid en kris. Det innebär att kommunen
ska planera och öva för hur de ska hantera till exempel större elavbrott, IT-haverier och översvämningar.
Dessutom ska förtroendevalda och anställda utbildas
och övas. Vi behöver vara uppdaterade inom detta.

• Grundvattnet i kommunen ska skyddas. Vårt dricksvatten är ett viktigt livsmedel och ska fortsätta att
vara av bra kvalitet för alla.
• Vi vill ha kvar våra deltidsstationer och räddningsvärn.
• Kommunen ska säkerställa elförsörjning, mat och
vatten på våra särskilda boende.
• Kommunala skyddsrum ska upprätthålla standard
enligt MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap) bestämmelser.

KANDIDATER TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
1. Lena Wallentheim

Ombudsman, Hässleholm

2. Joachim Fors

Industriarbetare, Sösdala

3. Irene Nilsson

Skötare, Hässleholm

1

2

3

3

Alla ska känna sig trygga med vår skola
I Hässleholms kommun ska alla
känna sig trygga med att vi har
en barnomsorg och skola som
man kan lita på.
Grundskolan är precis som det
låter, det är här man lär sig
grunden för att bli en medborgare med social kompetens
och ett brinnande intresse för
att lära sig mer. Våra grundskolor ska hålla en mycket bra
kvalité och alla, oavsett svårigheter, får den hjälp de behöver
för att uppnå sina mål i livet.
Alla barn och elever ska känna
trygghet, glädje och att de har
möjlighet att lyckas. Alla ska bli
sedda och uppmärksammade,
ingen ska riskera att stå utanför
gemenskapen.

Joachim Fors, gruppledare för Barn- och utbildningsnämnden 20232026.

GRUNDSKOLA OCH BARNOMSORG
• Alla barn och elever ska nå kunskapsmålen i skolan.

• Vi är positiva till olika inriktningar på våra skolor.

• Skolan ska ha resurser för att alla barn ska bli sitt
bästa utifrån sina egna förutsättningar.

• Inga nedskärningar av kulturskolan ska ske.

• Håll bygdeskolorna öppna så länge det gynnar eleverna och vi följer skollagen.
• Gröna skolgårdsmiljöer ska finnas som är tillgänglighetsanpassade för alla.

• Mobbning, övergrepp och trakasserier i skolan ska
förbyggas och motverkas.
• Skolan ska hålla hög kvalitet med en arbetsmiljö som
ökar arbetsglädjen och motivationen hos både elever
och personal.

KANDIDATER TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
4. Christer Welinder
Pensionär, Vinslöv

5. Lena Nilsson

Hälsokonsult, Hässleholm

6. Benny Petersson

fd. Metallarbetare, Sösdala
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Utbildning är grunden för vår välfärd
Utbildning lägger grunden för vår frihet och välfärd.
Alla elever ska kunna välja mellan tydliga inriktningar
som syftar till vidare studier eller direkt till ett yrke.

fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga
betyg. För att fler ska fullfölja en gymnasieutbildning
behöver det specialpedagogiska stödet öka.

En avslutad gymnasieutbildning är den bästa
försäkringen mot arbetslöshet och utanförskap.
Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och

Vi ska se till att yrkesprogrammen åter blir
attraktiva för att klara kompetensförsörjningen
till bristyrken.

GYMNASIUM OCH VUXENUTBILDNING
• Samtliga ungdomar i gymnasieåldern som är bokförda i Hässleholms kommun ska erhålla Skånetrafikens
Ungdomsbiljett för resa med kollektivtrafiken.
• Vi vill utveckla gymnasie- och vuxenutbildningarna i
Hässleholm, så att de möter upp privata och offentliga
arbetsgivares behov av kompetent personal.
• Kommunen ska medverka till att arbetslösa och redan

yrkesverksamma kan få en fortbildning för att ta nästa
steg i livet, exempelvis genom validering.
• Vi vill behålla yrkesinriktade och estetiska program.
De är viktiga för en variation av utbildningar som passar alla elever i kommunen.
• Vi ska arbeta för att fler högskoleutbildningar etableras i Hässleholm.

Stadsmiljön ska vara levande och grön
Stadens strategi för byggnation, trafik och gröna
områden är viktiga utgångspunkter för all stadsutveckling. Här ska klimatmålen vara styrande.
Vår framtid ställer krav på framkomlighet som andas
miljömedvetenhet. Vår stad bör vara befriad från
föroreningar och miljöförstöring. Därför vill vi se fler

som åker med kollektivtrafiken, fler som cyklar och
fler gångtrafikanter.
Stadsmiljön ska vara levande, grön och tillgänglig
med lekplatser och en aktiv torghandel som skapar
liv och rörelse.

STADSMILJÖ
• Vi vill att det skapas mer belysning i form av installationer mot husfasader, konstverk, träd och planteringar i stadens/tätorternas centrum och parker för
att öka tryggheten.
• Fler vattenspeglar i stadsbilden ska skapas.

• Hembygdsparken i Hässleholm ska göras till en
bättre plats att mötas och koppla av i med bättre
belysning och tryggare miljö.
• Kommunen ska arbeta med att skapa aktiva gröna
områden i stadsmiljön.

7. Connie Asterman

fd. Pedagog, Västra Torup

8. Thomas Lindell

Arbetsledare, Bjärnum

9. Meta Jarl

Verksamhetsansvarig LO, Sösdala

7

8

9

5

Alla ska ha möjlighet till ett bra liv
De viktigaste faktorerna för
barns hälsa är familjen, skolan
och fritiden. Barnets tidiga
uppväxtvillkor bestämmer
på ett avgörande sätt deras
möjligheter i livet. Barn skall
få möjlighet att växa upp i en
trygg miljö utan att bevittna
eller bli utsatta för våld.
Socialförvaltningen skall ha
ett bra förebyggande arbete,
tillsammans med polis, skola,
förskola och Region Skåne.
Kommunen ska ge alla goda
förutsättningar till ett bra liv.
Vi ska motverka ensamhet,
utsatthet, minska den psykiska ohälsan och beroendeproblematiken.
Ett bra skyddsnät ska finnas i
form av försörjningsstöd. Vid
effektiv hantering av vuxenutbildning och försörjningsstöd
behöver få landa i skyddsnätet, de ska fångas upp innan
det har gått så långt.
Lena Nilsson, gruppledare för Socialnämnden 2023-2026.

SOCIALA FRÅGOR
• Det drogförebyggande arbetet ska förbättras och
utvecklas.
• Missbruksvården ska förbättras och utvecklas med
fler behandlingsmodeller och en utökad efterbehandling.
• Kommunen ska ta ett samlat grepp om bostadsförsörjningen så att ingen blir hemlös eller bostadslös.

• Vi vill utöka det förebyggande arbetet av Förebyggande Centrum genom öppna telefonlinjer, utökat
föräldrastöd och föräldrautbildning gemensamt med
Barn- och utbildningsnämnden.
• Vi vill ha ytterligare en Familjecentral i Hässleholm.
• Vi ska arbeta förebyggande och motarbeta alla
former av våld i nära relationer.

KANDIDATER TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
10. Johan Lindman

Kundtjänstmedarb., Hässleholm

11. Anna Wallentheim
Lärare, Hässleholm

12. Andreas Dahlberg
Ombudsman, Stoby
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Fler anställda behövs i äldrevården
Socialdemokraterna vill att äldre
ska få bestämma själva över sitt liv
och sin vardag. Invånarna ska ha en
hög delaktighet i vilka insatser de
har behov av. Motverka ensamhet
och höja livskvalitén hos våra äldre
måste få högsta prioritet. För detta
behövs fler anställda i våra verksamheter.
För Socialdemokraterna handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle
där alla behövs och alla kan delta.
Personer med funktionsnedsättning
ska kunna vara fullt delaktiga i alla
delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet.
Så skapar vi ett starkare samhälle
och ett tryggare Hässleholm.

Christer Welinder, gruppledare för Omsorgsnämnden 2023-2026.

ÄLDREOMSORG
• Fler ska anställas inom äldreomsorgen.
• Vi vill att fler trygghetsboenden/seniorboenden
byggs i hela kommunen.

• Den sociala verksamheter ska utvecklas för våra
äldre genom utökat samarbete med frivilligorganisationer.

• Den uppsökande och förebyggande verksamheten
är viktig och skall fortsätta.

• Välfärdsteknologin ska utvecklas inom omsorgens
verksamhet med beaktande av den personliga integriteten samt för att möjliggöra ett självständigt liv.

• Det ska säkerställas en god demensvård i så väl
ordinärt boende som särskilt boende.

• Så långt det är möjligt ska samma personal komma
till vårdtagarna inom hemtjänsten.

OMSORG OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING
• En funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för
delaktighet.
• Den dagliga verksamheten ska byggas ut så att personer med funktionsnedsättning får de insatser som de
har rätt till.

• Vi vill fortsätta att höja habiliteringsersättningen.
• Förbättra och stärk möjlighet till utbildning för
personer med funktionsnedsättning ska förbättras
och stärkas.

13. Monica Ero

Pensionär, Tyringe

14. Ola Lindahl

Fabriksarbetare, Sösdala

15. Tilde Jarl

Studerande, Sösdala
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Kommunen ska stötta föreningslivet
Hässleholms kommun ska främja ett rikt, varierat
och levande idrottsliv. Det ska skapas förutsättningar
för ett jämlikt och jämställt idrottande. Kommunens
innevånare ska oavsett kön, ålder, etniskt ursprung,
nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar samt
ekonomi kunna idrotta på egna villkor. Kommunen
ska stödja idrotten framför allt genom upplåtelse av
de offentligt finansierade anläggningar som finns.
Det ska utgå ekonomiska bidrag till föreningar med
egna anläggningar. Kommunen har också ett ansvar
när det gäller nya idrottsmiljöer som stimulerar till
idrottsaktiviteter i olika former och ska aktivt arbeta
för att samarbetet med föreningsliv utvecklas i hela
kommunen.
Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare
samhälle att leva i. Socialdemokraterna ser kulturen
som en viktig del av välfärden. Investeringar i kultur
banar väg för nya jobb i de kreativa näringarna. Folkbildningen är liksom biblioteken viktiga för kulturens
utveckling. Studieförbunden är en viktig arena för
bildning och det offentliga samtalet.

Connie Asterman, gruppledare för Kultur- och fritidsnämnden 2023-2026.

FRITID OCH KULTUR
• Vi vill skapa möjligheter för alla att ha en aktiv och
meningsfull fritid.
• Det ska satsas på fritidsgårdar i våra tätorter.
• Vi vill värna de fritidsgårdar och Allaktivitetshus vi
har, samt verka för att Allaktivitetshus skapas i övriga
kommundelar.
• Nya lokaler och möjligheter att utöva alla typer av
inomhusidrotter ska uppmuntras.
• Vi vill ge mer stöd till föreningslivet i syfte att attrahera till ett aktivare liv.
• Det bör satsas på utegym i alla våra kommundelar, gärna i kombination med trygga och upplysta
motionsstigar, lekplats, mötesplatser m. m.
• Vi vill skapa bra förutsättningar och möjligheter till
utveckling för all ungdomsidrott i hela kommunen.

• Vi ska arbeta för en positiv utveckling för ridsporten i kommunen och byggnation av ny kommunal
ridanläggning.
• Fritidsbanken ska etableras centralt i Hässleholm.
• Våra filialbibliotek ska behållas och utvecklas.
• Vi vill införa en kultur- och servicebuss.
• Folkbildningen ska stödjas genom att återinföra
bidragen till studieförbunden.
• Kultur- och hembygdsföreningar med flera ska stödjas genom ökade bidrag.
• Kreativa mötesplatser ska skapas där generationer
kan mötas i en kulturell miljö, bland annat genom
Allaktivitetshus, bibliotek och på Hovdala.
• Kulturen i Hässleholms kommun ska fortsatt vara attraktiv och tillgänglig för alla.

KANDIDATER TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
16. Mikael Tingdahl

Lagerarbetare, Tormestorp

17. Ingrid Nyman

fd. Ekonomiassistent Hästveda

18. Jonas Andersson

Industriarbetare, Sösdala
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Rätten till heltid ska vara normgivande
Rätten till heltid är en av våra främsta prioriteringar.
Arbeta varannan helg ska inte behövas. Det ska
finnas tillräckligt med arbetskamrater för att man ska
känna att vi får jobbet gjort med hög kvalité.
Hyvla bort timmar från trygga anställningar är
inget som Hässleholms kommun ska syssla med.
Människor som tvingas vänta på ett SMS för att veta
om man har ett jobb för dagen är självklart oacceptabelt på en modern arbetsmarknad.
Arbetsmiljön ska var så bra att det blir lätt att rekrytera de bästa medarbetarna.
Verksamheterna ska gå mot en tillitsbaserad styrning
där vi låter proffsen vara proffs och där personalens
vardag präglas av dialog och medbestämmande.
Meta Jarl, gruppledare för Arbetsmarknadsnämnden 2023-2026.

KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE
• Heltid ska vara norm och delade turer ska inte förekomma.

• Arbetsmiljön ska förbättras för att öka frisknärvaron
hos personalen i kommunen.

• Jämställda löner ska råda.

• Kommunen ska tillhandahålla miljöbilar att användas i tjänsten.

• Kommunen ska som arbetsgivare se till att det går
att kombinera yrkesliv och föräldraskap. Det är viktigt
att finna en balans mellan arbete och fritid för alla.

• Anställda ska kontinuerligt få kompetensutveckling
och fortbildning.

ARBETSMARKNAD
Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden.
Alla som kan arbeta ska arbeta och den som arbetar
ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor.
Vi ska bo i ett land där våra invånare går till jobbet,
känner sig trygga och kan kombinera familj och arbete.
Kommunen ska föregå med gott exempel.
• Lämpliga jobb ska inrättas efter alla människors förutsättningar och behov.

• Vuxenutbildningar ska finnas som matchar det lokala
näringslivets behov.
• Det ska finnas praktikplatser för personer i utbildning
och för de som behöver arbetsträning.
• Sommarjobb ska erbjudas till samtliga ungdomar
som går i årskurs 8 och 9.

19. Ann Olausson

Verksamhetsansvarig, Hässleholm

20. Anders Wallentheim

Undersköterska, Hässleholm

21. Sofia Knutsson
Kock, Bjärnum

19

20

21

9

Klimatfrågan en kommunal angelägenhet
Klimatfrågan är en global utmaning som måste tas
på allvar. Det är vårt ansvar gentemot kommande
generationer. De utmaningar som vi löser idag lägger grunden för framtida generationer, men det är
ett långsiktigt arbete som kräver samsyn och samarbete på alla plan.
Denna utmaning måste hanteras såväl lokalt som
regionalt, nationellt och internationellt. Klimatpolitiken är i högsta grad en fråga om solidaritet och handlar därmed om jämställdhet, rättvisa och demokrati.
Hässleholms kommun har ett ansvar att se till den
egen miljöpåverkan. Upphandlingar ska alltid ta hänsyn till energibesparing och miljövänliga alternativ.
Renoveringar och underhåll av fastigheter ska göras
på ett miljövänligt sätt. Kommunens klimat- och
energistrategi ska vara ambitiös i sin målsättning och
alltid följas vid upphandlingar.
Hässleholm ska på bred front åter bli en miljökommun.

MILJÖ

Johan Lindman, gruppledare för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2023-2026.

BOENDE

• Natur- och friluftsområden för alla ska bevaras.
• Våra vattendrag och sjöar ska restaureras.
• Hållbara resor och transporter ska skapas genom till
exempel cykel/bilpool och samordnade varutransporter inom kommunen.
• Utbyggnaden av infrastruktur för laddning av elbilar
ska främjas.
• Ett lokalt miljöprogram med mätbara miljömål ska tas
fram med Agenda 2030 som utgångspunkt.
• Vi vill ha mer utbyggnad av solenergi på kommunala
fastigheter.

• Kommunen ska erbjuda attraktiva boendemiljöer
med ytor för lek och rekreation.
• Grönytor ska bevaras och nya skapas när nya
bostadsområden byggs upp.
• Planer för fler villatomter i Hässleholm måste tas
fram.
• Flexibla detaljplaner tas fram för en varierad
bostadsbebyggelse.
• Byggnationen kring våra stationer behöver förtätas.
• Uppmuntra byggnation av funktionella och billiga
lägenheter.

• Den biologiska mångfalden ska främjas.

KANDIDATER TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
22. Elo Johannesen

Industriarbetare, Sösdala

23. Åsa Thurn

Distriktssköterska, Hästveda

24. Ulf Nilsson

Undersköterska, Tykarp
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Kommunen ska vara till för alla
Hässleholm ska hålla ihop och det ska vara möjligt
att bo, leva, och verka i alla delar av kommunen.
En förutsättning för detta är väl fungerande kollektivtrafik och vägar.
För att Hässleholm ska stå starkt i framtiden och vi
ska kunna skapa nya jobb, välstånd och minska vår
klimatpåverkan måste vi ha en infrastruktur som
fungerar och som går att lita på.
För oss är det självklart att hela kommunen ska leva.
På landsbygden är väl underhållna vägar av särskild
vikt. Därför vill vi utöka satsningarna på vägar på
landsbygden. Transportsystemet behöver bli mer
hållbart. Laddinfrastrukturen för elbilar blir allt viktigare för varje dag, och vi vill arbeta för en snabb
utbyggnad av laddstolpar i hela kommunen.
För att främja folkhälsan, miljön och för att minska
trängseln på vägarna behövs satsningar på gångoch cykeltrafik. Nuvarande cykelleder behöver
förbättras och byggas ut för att fler ska kunna ta
cykeln till jobbet eller studierna eller ge sig ut på
längre rekreations- och motionsrundor.

Benny Petersson, gruppledare för Tekniska nämnden
2023-2026.

INFRASTRUKTUR
• Vi vill ha en snabbare utbyggnad av nya stambanor
för snabbtåg med en centralt belägen station.
Utbyggnaden ska ske med så låg påverkan som
möjligt för betydelsefulla natur- och kulturområden.
• Skånebanan (Helsingborg-Kristianstad) ska byggas
ut till dubbelspår.
• Hässleholms Centralstation och övriga stationsområden ska göras tryggare med bland annat bättre
belysning och bättre miljö/logistik/rörelsemönster.
• Trafiksituationen ska förbättras, både för fordon
och oskyddade trafikanter, på Kristianstadsvägen
mellan Grönängsplansrondellen och Österåsrondellen.

• Vi vill ha en tydligare skyltning till parkeringar vid
Centralstationen och centrum.
• Nätet av gång- och cykelvägar ska byggas ut och
ges bättre belysning, även vid övergångsställen.
• Underhållet av kommunala vägar ska förbättras.
• Vi ska påverka regionen att förbättra tåg och bussförbindelser för landsbygden och de mindre orterna.
• Hässleholms kommun ska ha en väl utbyggd digital infrastruktur för landsbygden med fibernät i egen
regi.

25. Pia Litbo

Industriarbetare, Tyringe

26. Christoffer Mowide

Nämndssekreterare, Hässleholm

27. Sofia Stihl

Gymnasielärare, Hässleholm

25

26

27
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LOKALA PRIORITERADE FRÅGOR
Bjärnum

• Öppna en fritidsgård.
• Behålla räddningstjänsten på orten.
• Meröppet* på biblioteket.

Hässleholm
• Vi vill göra staden levande och aktiv med ett
tryggt centrum.
• Utveckla västra sidan av Centralstationen.
• Utveckla Österås idrottsområde.

Hästveda
• Seniorboende/hyresrätter ska byggas.
• Utveckla Luhrsjöbadens camping och
friluftsområdet.
• Allmän upprustning i Hästveda.

Sösdala
• Cykelbana från Björkhaga till norra infarten.
• Bygga hyreslägenheter och marklägenheter
i Sösdala.
• Permanenta kombitjänsterna på räddningstjänsten.

Tyringe
• Bygdeskolorna ska behållas.
• Meröppet* på biblioteket.
• Underhåll och bibehåll ett attraktivt Tyrs Hov.

Vinslöv
• Fler tomter för nybyggnation.
• Allmän översyn av miljön på trottoarer, gator och
kring järnvägen.
• Översyn av ovårdade fastigheter.

Vittsjö

Tormestorp

• Öppna en fritidsgård.
• Behålla räddningsvärnen i Vittsjö och Emmaljunga.
• Meröppet* på biblioteket.

• Max 40 km i hela byn
• Bygg boulebanor
• Bättre belysning i våra parker.

* Meröppet innebär att du kan använda biblioteket
även när det är obemannat.

KANDIDATER TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
28. Greger Johnsson
Pensionär, Finja

29. Annette Badics
Skötare, Tyringe

30. Nils-Arne Petersson

fd. Lågstadielärare, Västra Torup
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29

30

Du ska ha rätt till sjukvård utan lång väntan
Socialdemokraternas övergripande
mål är att öka jämlikheten och ge
alla invånare goda förutsättningar
att leva ett bra liv. En väl utformad
politik på de områden som Region
Skåne ansvarar för – hälso- och
sjukvård, kollektivtrafik, kulturfrågor samt övergripande regional
utvecklingspolitik – är avgörande
för att nå dessa mål.
Det största verksamhetsområdet
som Region Skåne ansvarar för är
hälso- och sjukvården i Skåne.
Vården ska vara fri från köer och
ges efter behov och alla skånska
sjukhus ska drivas i offentlig regi.
Under de kommande decennierna
blir befolkningen i genomsnitt
äldre. Samtidigt kommer allt fler
sjukdomar och tillstånd att kunna
behandlas, och våra krav och
önskemål på välfärden kommer att
växa. Behoven av en väl utbyggd
sjukvård kommer därför att öka.
För att möta denna utveckling
måste hälso- och sjukvården
ständigt förnyas

Irene Nilsson och Anders Wallentheim är våra främsta kandidater till
regionsfullmäktige.

Vi vill i Region Skåne att
• alla patienter garanteras vård utan långa väntetider.
• sjukvården tillförs mer resurser.
• alla sparkrav i den skånska sjukvården tas bort.
• det anställs 3 000 fler i sjukvården.
• sjukvården ska vara oberoende av inhyrd personal.
• arbetsmiljön förbättras för de vårdanställda.
• det utbildas mer sjukvårdspersonal.
• alla skånska sjukhus drivs i offentlig regi.

• ambulanssjukvården drivs i offentlig regi.
• primärvården byggs ut med fler offentliga vårdcentraler och utökade öppettider.
• den offentliga vården blir bättre på att erbjuda
digital vård.
• alla födande kvinnor ska ha plats på förlossningen.
• fler familjecentraler etableras.
• mer resurser satsas på missbruksvården.

31. Linda Ingvarsson

Medicinsk sekreterare, Hässleholm

32. Hans Wilander

fd. Järnvägsarbetare, Hässleholm

33. Margareta Axelsson
Pensionär, Tormestorp

31

32

33
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SOCIALDEMOKRATERNAS HUVUDFRÅGOR

Ta tillbaka kontrollen över välfärden
En stark välfärd är vårt bästa verktyg för ökad trygghet och jämlikhet
Det ska vara ordning och reda i skolan, sjukvården
och äldreomsorgen. Medarbetarna ska ha bra arbetsvillkor och svenska folket ska kunna styra den välfärd
som de är med och betalar för med sina skattepengar.
Vi vill:
• Stoppa plundringen av välfärden. Svenska folkets
skattepengar ska användas till välfärden, inte plockas

ut som vinst. Välfärden ska styras av människors
behov, inte av marknadens. Svensk skola ska prioritera barnens kunskaper, inte ägarnas vinster.
• Förbättra villkoren för välfärdens medarbetare. Alla
som jobbar i skola, vård och omsorg ska ha goda
arbetsvillkor, bra löner och en pension som går att
leva på.
• Höja kvaliteten i välfärden. Skola, vård och omsorg
ska ha fler anställda, så att elever lär sig mer, vårdköerna blir kortare och äldres trygghet ökar.

Bekämpa kriminaliteten och stoppa gängen
Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen och stoppa gängen
Samhällets kamp mot kriminaliteten ska vara skoningslös. Alla bostadsområden ska vara trygga och
livsvillkoren i utsatta områden ska förbättras. Alla
som kan jobba ska jobba.

Magdalena Andersson, Statsminister

Vi vill:
l Skärpa fler straff och bygga ut rättsväsendet.
Polis, kriminalvård, åklagare och domstolar ska ha
den personal och de verktyg som de behöver för att
bekämpa brott. Straffen för gängrelaterad brottslighet ska skärpas.
l Bryta segregationen. Alla ska möta samma
tydliga krav och möjligheter att försörja sig på eget
arbete. Möjligheterna till bra utbildning, meningsfull
fritid, ett första jobb och bostad ska bli fler oavsett
var unga växer upp.
l Stoppa nyrekryteringen till gängen. Samhället
ska gripa in snabbt och effektivt när unga riskerar
att dras in i kriminalitet. Alla unga ska gå i bra skolor
och se sina föräldrar gå till jobbet. Sverige stärks när
alla är med och bidrar till sin samhällsgemenskap.

KANDIDATER TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
34. Marin Pålsson

Maskinist, Tyringe

35. Margareta Rud

Industriarbetare, Vankiva

36. Henrik Backlund

Systemutvecklare, Hässleholm
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35
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VÅRT SVERIGE KAN BÄTTRE
ANNA WALLENTHEIM, RIKSDAGSKANDIDAT

Leda klimatomställningen och skapa jobb
Snabba på klimatomställningen för fler jobb
Vårt beroende av fossila bränslen är ett hot både
mot klimatet och vår säkerhet. När vi ställer om vår
industri och vår energiproduktion ökar vi Sveriges
säkerhet, skapar nya jobb i hela landet och sänker
klimatutsläppen.
Vi vill:
• Investera i grön teknik och bryta vårt oljeberoende.
Klimatinvesteringar ökar vårt lands frihet, skapar
jobb i hela landet och minskar klimatutsläppen.

• Stötta svensk industri. Svensk industri ska vara
fortsatt bäst i världen på att ställa om, skapa nya
produkter och tjänster och därmed nya jobb.
• Säkerställa schyssta villkor. Framtidens gröna jobb
ska ha bra villkor, svenska löner och kollektivavtal.
Möjligheterna till omställning ska vara goda och alla
ska ha ekonomisk trygghet vid sjukdom och arbetslöshet. Den som arbetar ett helt yrkesliv ska kunna
leva på sin pension. Det är en fråga om respekt.
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Socialdemokraterna i Hässleholm är redo att ta över och styra Hässleholms kommun.

VILL DU VETA MER?
facebook.com/socialdemokraternahassleholm
www.socialdemokraternahassleholm.se
eller kontakta:
Socialdemokraterna i Hässleholm
Östergatan 38, 281 34 Hässleholm
Telefon 0451-851 01
hassleholm@socialdemokraterna.se

Other languages
Scan this for
information about
Socialdemokraterna
in languages other
than Swedish.

