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Ystad är på många sätt en fantastisk kommun att
bo och leva i. Vi vill fortsätta utveckla Ystad och ta
ansvar som styre i kommunen. 

Vi vill fortsätta utveckla Ystad som en levande stad
med attraktiva livsmiljöer. Om hela Ystad ska leva
behöver vi en fungerande infrastruktur och vi vill
bl.a. göra E65:an dubbelfilig, utveckla
infrastrukturen på landsbygden och bygga ut
laddinfrastrukturen i hela kommunen. 

Med fler som betalar skatt och ett starkt näringsliv
kommer Ystads förutsättningar att bli ännu bättre.
Det är bara så vi kan säkra en god medborgar-
service, en skola i toppklass och en värdig äldre-
omsorg. Ett Ystad som är sitt bästa jag - helt enkelt.

Ha ordning och reda i ekonomin
Fokusera på skolan, äldreomsorgen, tryggheten
och näringslivet
Utveckla infrastrukturen

Vi vill:

Ystad ska vara sitt
bästa jag.



Att det råder ordning och reda i klassrummen
Förstärka elevhälsan för att bekämpa psykisk
ohälsa bland barn och unga
Värna elevers och föräldrars valfrihet - bevara
friskolorna och enskilda förskolor

Vi vill:

Ystads unga ska få
bästa start i livet.
Kunskap ger makten att själv forma sitt eget liv.
Kunskap är grunden för att fullfölja sina drömmar
och bidra till både sin egen och samhällets
försörjning.

Skolan ska utgå ifrån individen och undervisningen
ska utmana och utveckla alla elever - såväl de som
behöver extra stöd, som de som lätt når
kunskapsmålen. Det ska råda ordning och reda i
klassrummen och alla elever ska få möjlighet att ta
till sig kunskap utan att bli störda av andra. 

Långsiktigt vill vi att Ystads skolor ska vara i Skånes
topp 5.



När man har arbetat ett helt liv och byggt upp vårt
samhälle ska man ha rätt till en värdig äldreomsorg.
Välfärden ska finnas tillgänglig för alla som behöver
den.
 
All vård och omsorg ska ha tydliga kvalitetskrav och
följas upp kontinuerligt. Vård och omsorg ska
byggas upp tillsammans med individen, och syfta till
att ta vara på och stärka den egna förmågan.

Vi vill skapa förutsättningar för ett hälsosamt
åldrande i Ystad. Målet är att skapa ökad livskvalitet
och välmående genom fysisk aktivitet och social
gemenskap.

Verka för valfrihet och självbestämmande
Verka för gott och värdigt bemötande av
kompetent och svensktalande personal
Att en god och näringsrik måltidsupplevelse ska
vara en höjdpunkt på dagen

Vi vill:

Det ska vara tryggt att
bli gammal i Ystad.



För oss moderater är trygghet ett prioriterat område
som vi vill utveckla tillsammans med företag,
föreningar, polis och medborgare. Alla ska känna
sig trygga i sitt hem, på sin arbetsplats, i skolan och
i offentliga miljöer.

Tryggheten är vår tids stora frihetsfråga. Om man
inte känner sig trygg på väg hem från krogen eller
på en kvällspromenad med hunden då är man inte
heller fri. Trygghet handlar i grund och botten om
rätten att leva sitt liv utan faktiska eller upplevda
inskränkningar i sin frihet.

Tryggheten börjar inte i skolan eller med kommunen
utan i hemmet. Kommunen ska tillsammans med
andra aktörer stötta barn och unga med tidiga
insatser. Förebyggande insatser är nyckeln till
långsiktig trygghet. 

Upprätta fler trygghetskameror i offentliga
miljöer
Inrätta trygghetsvärdar i Ystad
Uppgradera belysning i offentliga miljöer

Vi vill:

I Ystad ska alla kunna
lita på tryggheten.



Vi moderater älskar företagare och företagande!
Entreprenörskap och företagsamhet skapar
förutsättningar för jobb och välfärd. Samhällets
utveckling är beroende av människors kreativitet,
uppfinningsrikedom och vilja att investera.

Det är i företag som de flesta nya jobb skapas och
nya lösningar växer fram. Näringslivet är en
förutsättning för ett levande samhälle, skapar
arbetstillfällen och underlag för service och handel. 

Vår politiska uppgift är att skapa förutsättningar för
företag att utvecklas och växa. Fler jobb och
minskat utanförskap hör till kärnan i vår moderata
politik. Egenförsörjning är en förutsättning för att
kunna leva det liv man själv vill.

Att fler företag etableras i Ystad
Utveckla servicen till företag
Utveckla samverkan mellan gymnasieskolan
och företagen samt Ungt Företagande 

Vi vill:

Ett blomstrande
näringsliv gynnar alla.



Hållbarhetsfrågor är en självklar del i vårt politiska
arbete. Det handlar såväl om miljömässig som om
ekonomisk och social hållbarhet. Ett ansvarsfullt
miljöarbete bygger på att miljöfrågorna är en naturlig
och integrerad del i hela den kommunala
verksamheten. Moderat miljöpolitik utgår från eget
ansvar, teknisk utveckling och långsiktig hållbarhet.

Vi vill ge Ystadborna förutsättningar att göra
klimatsmarta val i vardagen genom att t.ex.
installera solpaneler och laddstationer. Men också
genom effektiv avfallshantering, attraktiv
kollektivtrafik, möjllighet till återbruk samt trygga och
säkra gång- och cykelvägar. Det ska vara lätt att
göra rätt!

Bygga ut laddinfrastrukturen i Ystad
Ställa höga krav på nybyggnationers arkitektur
och hållbarhetsfokus
Utveckla kommunens fastigheter med solenergi
för energibesparing och minskade utsläpp

Vi vill:

Hållbar utveckling för
ett grönare Ystad!
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