Trygga och
jämställda jobb i Lund

Lokal
valplattform

> Vi avskaffar delade turer
och ger rätt till heltid
> Vi testar 6 timmars arbetsdag
i utvald verksamhet
> Jämställda löner: vi ger extra
lönepåslag till underbetalda
kvinnodominerade yrken - det är
konkret feminism

Våra kandidater: Mats Olsson, professor, Hanna Gunnarsson,
lärare och Görild Malmberg, undersköterska.

> Vi ersätter FAS 3 med
riktiga jobb
> Vi fasar ut bemanningsföretag
och anställer direkt

Lund - en levande stad

“Vänsterpartiet stödjer aldrig
ett styre, vare sig i Lund eller
i Sverige, som fortsätter
privatiseringspolitiken.”

Lund är
inte till salu
Inget till skatteparadisen

Skola och äldreomsorg
behöver varje skattekrona

> Vi bygger 1200 bostäder/år
varav minst hälften är hyresrätter
> Vi sänker avgifterna för barn på
Kulturskolan och Högevallsbadet
> Vi inför ett verktygsbibliotek
> Vi bygger ett nytt ridhus
> Fria bussresor på lördagar för
att främja rörligheten

Lund är
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Lund kan åter bli
Sveriges främsta
skolkommun
> Vi avsätter mest till skolan
och anställer 120 nya lärare

En hållbar ekonomi
> Vi lägger aldrig en ofinansierad
budget och föredrar långsiktighet framför kortsiktiga och
oansvariga skattesänkningar

> Vi höjer lärarlönerna och minskar
lärarnas administrativa börda

> Vi tvekar inte att höja
skatten om vi måste för att
täppa till hålen i välfärden

> Vi satsar på förskolan: högst
11 barn i småbarnsgrupperna
och 16 i övriga; minst 3
personal per grupp

> Vi ser inget egenvärde med höjd
skatt: får vår politik stort genomslag på riksnivå kanske vi inte alls
behöver höja skatten i Lund

> Vi prioriterar skolmaten: lokala
råvaror och ekologisk mat alltid kostnadsfritt!

> Vi motsätter oss slöseri med
skattemedel - som höga politikerarvoden och dyra jipporesor
till Cannes

Våra äldre är inte till salu
> Vi motar bort vårdkoncernerna från äldreomsorgen
> Vi inför en fungerande
färdtjänst utan upphandling
> Mer personal och färre byten
av personal inom hemtjänsten
> Rätt att välja boende för äldre
> Vi utvecklar Träffpunkterna

En hållbar stad
> Vi inför ett stopp för
spekulation i fossila bränslen
med kommunens pengar
> Vi bygger ut gröna stråk och
satsar på stadsjordbruk
> Vi fortsätter att underlätta för
cykel- och kollektivtrafik

...sedan har vi såklart
många fler förslag för
att göra Lund till en
ännu bättre stad!
- Krav på motsvarande kollektivavtal vid
kommunala upphandlingar
- I Lunds skolor har genuspedagogik
en självklar plats
- Återinför servicelinjerna med småbussar
- Hellre spårväg än fler motorvägsavfarter
- Bevara den medeltida stadskärnan
- Förtäta istället för att bygga på åkermarken
- Extra medel till barn med särskilda behov
- Förverkliga handlingsplanen mot våld mot kvinnor
- Avgiftsfria prova-på terminer för 6-12 åringar
(inom kultur och idrott)
- Traineeprogram för studenter
- Handlingsplan för nationella minoriteter
- Erbjud feministiskt självförsvar i skolan
- Gör Folkparken till kulturcentrum
- Färre bilar och fler människor i innerstaden
- Naturbussen ska gå året runt
- Lika resurser till flickor och pojkar inom
fritidsverksamheten
- Inför “Bostad först” mot hemlösheten
- Lagliga väggar för gatukonst
- Fler platser på komvux
- Slopa parkeringsnormen för att underlätta
byggande av bostäder
- Återför LSS-boenden i kommunal regi
- Skyddat boende för kvinnor/barn i Lund
- Rehabilitering istället för utköp av personal
- Agera för att pojkar inte hamnar efter mer i skolan
- Kommunen ska odla sina egna blommor
- Låt föreningslivet använda våra gemensamma
lokaler i större utsträckning
- Mer vegetariskt i skolan
- Vi stödjer Kinos utveckling till filmcentrum
- Låt torghandeln pågå under hela dagen

Läs hela vår lokala valplattform:
www.lundavanstern.se

