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Vår valplattform i korthet
Det du håller i din hand är Vänsterpartiet Lunds valplattform för mandatperioden 2018 –
2022. Den är vårt löfte till Lunds medborgare. Den innehåller de viktigaste frågorna som vi
kommer att arbeta med under mandatperioden. Den innehåller löften om mer pengar till
skolan, jämställda löner och fler bostäder. Visioner om ett levande kulturliv, trygghet i
äldreomsorgen och en jämställd stad.
Stoppa nedskärningarna i skolan och äldreomsorgen – utveckla välfärden!

Alliansen styrde Lund i åtta år, fram till 2014, och genomförde då årliga nedskärningar,
omkring en procent varje år. De senaste åren har Socialdemokraterna och Miljöpartiet
genomfört liknande nedskärningar. Vi är tydliga och konsekventa när det gäller vårt motstånd
mot dessa nedskärningar. Vi vill utveckla välfärden istället!
Vi vill minska barngrupperna i förskolan och ge våra lärare bättre förutsättningar att
genomföra sitt kärnuppdrag: att planera och genomföra undervisning. Inom vård och omsorg
vill vi avskaffa delade turer inom två år samt genomföra försök med sex timmars arbetsdag på
två äldreboenden där sjuktalen bland personalen idag är höga.
Jämställda löner – lika lön oavsett kön

Under de senaste åren har löneskillnaderna ökat allt snabbare mellan jämförbara mans- och
kvinnodominerade yrken i Lunds kommun. Under 2005, när Vänsterpartiet var med och
styrde Lund, fick vi igenom en extra lönesatsning i kvinnodominerade yrken som gjorde att
löneskillnaderna mellan kvinnor och män sjönk med 44 procent. Nu skiljer det återigen
tusentals kronor i månaden mellan jämförbara yrken. Vi har under hela mandatperioden
arbetat för att få igenom en liknande satsning för att uppnå jämställda löner – utan att få med
oss de andra partierna. Men vi kommer fortsätta denna kamp.
Lägre priser i kollektivtrafiken

Under 2000-talet har priset att åka med Skånetrafiken ökat betydligt snabbare än den
allmänna prisökningen i samhället. Detta har lett till att det idag många gånger är billigare för
människor som äger en bil att ta den istället för att åka kollektivt. Trots detta var Vänsterpartiet det enda partiet i regionen som röstade nej till att höja priset med Skånetrafiken med
två procent automatiskt varje år. Vi kommer fortsätta arbeta för sänkta priser i kollektivtrafiken.
Färdtjänst

Det har varit kaos i färdtjänsten i Lund i många år. Resor blir försenade, bilar dyker inte upp
eller det blir fel på andra sätt. Vänsterpartiets förslag för att komma tillrätta med problemen är
att kommunen startar en egen beställningscentral till vilken taxichaufförer som vill köra färdtjänst kan anmäla sig och få körningar. Det måste vara slut på ständigt misslyckade upphandlingar av färdtjänsten, överklaganden och onödigt lidande för medborgarna.
Nu behöver vi ditt stöd för att förändra – rösta på Vänsterpartiet den 9 september!
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Vår politik de senaste fyra åren
Under den senaste mandatperioden, de senaste fyra åren, har Vänsterpartiet i Lund varit det
tydligaste vänsteralternativet i Lunds kommunpolitik. Detta är några av de frågor som vi har
arbetat med sedan förra valet. För att läsa alla våra motioner och reservationer, se:
www.lundavanstern.se/motioner/
Inga nedskärningar i välfärden

Vänsterpartiet är det enda partiet som hela tiden varit helt och hållet emot nedskärningar i
förskolan, skolan, äldreomsorgen och det sociala arbetet i Lund. I alla våra kommunala
budgetar har vi lagt tillbaka de nedskärningar som har gjorts och dessutom gjort nya
satsningar på välfärden. De stora nedskärningarna har gjort att sjukskrivningarna är höga
bland kommunens anställda och att barngrupperna i förskolan är fortsatt stora.
Satsningar på bättre arbetsmiljö för kommunens anställda

Vänsterpartiet har under de senaste fyra åren lagt fram flera förslag som skulle göra arbetsmiljön för kommunens anställda bättre. Vi har lagt motioner till kommunfullmäktige om att
testa 6 timmars arbetsdag i äldreomsorgen, att avskaffa delade turer, införa vita jobb-modellen
(att alla kommunens underentreprenörer och anlitade företag ska ha kollektivavtal) och
kostnadsfria arbetskläder för kommunens förskole- och fritidshemspersonal. Vi har faktiskt
fått igenom våra motioner om att avskaffa de delade turerna och att införa vita jobb-modellen,
men trots våra påtryckningar har det inte hänt särskilt mycket. För att arbetsmiljön för
kommunens anställda ska kunna förbättras krävs ännu mer vänsterpolitik i Lund!
Starkare demokrati och insyn för lundaborna

Vänsterpartiet har föreslagit att alla kommunens nämndsmöten ska vara öppna för allmänheten. Vi vill att lundaborna ska kunna gå och lyssna på de politiska mötena och höra
diskussionen och argumenten direkt från politikerna. Idag är det bara ett fåtal nämndsmöten
som är helt öppna, eftersom nämnderna bestämmer helt själva om detta. Vi har också föreslagit att alla handlingar, de dokument som politikerna har som underlag för sina beslut, ska
finnas på kommunens hemsida. Idag är det inte så, trots att dagens samhälle är väldigt digitalt.
Lunds kommun måste bli mycket bättre på att garantera lundaborna insyn i det politiska
beslutsfattandet!
Inga skattepengar till jippon och företagsstöd

Lunds skattepengar ska användas till att ge lundaborna en bra välfärd, inte till olika jippon
och företagsstöd. Vänsterpartiet säger varje år nej till kommunens deltagande i politikerveckan Almedalsveckan i Visby och på fastighetsmässan Mipim i Cannes i Frankrike. Vi
röstar också nej när olika företag eller lobbyorganisationer vill ha pengar från kommunen för
konferenser eller för att fira jubiléer - sådant får företagen betala själva!
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En stark och bra välfärd kräver högre
skatter för de rika
Vänsterpartiet är tydliga
och konsekventa: vi säger
nej till den nedskärningspolitik som har fått råda
de senaste decennierna.

Lunds kommuns uppdrag är att se till att kommunens medborgare har tillgång
till en stark och bra välfärd. En stark välfärd innebär en välfungerande skola och
äldreomsorg, ett samhälle utan arbetslöshet, ett starkt kultur- och näringsliv och
en bostadspolitik som gör att alla som behöver kan få en bostad.
Välfärden ska finnas till för alla och ge alla, oavsett inkomst och bakgrund, lika
möjligheter i samhället. Borgerligheten tycker att detta kan göras med minskade
resurser – så kallade effektiviseringar – och gör därför årliga nedskärningar i
välfärden. Socialdemokraterna och Miljöpartiet tar inte strid för ökade resurser
till välfärden, utan följer allt oftare med på de borgerliga partiernas
nedskärningar. För en bättre välfärd behövs ett starkt vänsterparti!
Vi i Vänsterpartiet är tydliga och konsekventa i vårt arbete för en politik som
säger nej till den nedskärningspolitik som har fått råda under de senaste
decennierna. Vi menar att vi måste diskutera hur välfärden kan utvecklas,
snarare än försvagas och avvecklas. Vi vet nämligen att vi alla tjänar på en stark
gemensam välfärd som finns där när vi behöver den.

Vi måste diskutera hur
välfärden kan utvecklas
istället för hur den kan
försvagas och avvecklas.

Får vi genomslag för vår
politik skulle vi kunna satsa
på att utveckla välfärden
utan att behöva höja
kommunalskatten – det
skulle till och med på sikt
finnas förutsättningar att
sänka skatten.

Nej till vinst i välfärden
Vänsterpartiet arbetar för att alla pengar som går till välfärden används till det
som de ska användas till. Pengarna till skolan ska gå till lärarlöner och
skolmaterial och varje krona av äldreomsorgens resurser ska användas för att ge
de äldre en så trygg tillvaro som möjligt. Vänsterpartiet är emot vinster i
välfärden, när pengar försvinner från skolorna och äldreomsorgen till privata
vinster för skolföretagens eller omsorgsföretagens ägare. Skolor och
äldreboenden ska aldrig drivas av stora företag som är kopplade till
internationella riskkapitalbolag med pengar som är gömda i skatteparadis.
Lunds kommuns ekonomi
De stora skattesänkningar för de allra rikaste som genomförts på nationell nivå,
drabbar oss som behöver en stark välfärd. Statsbidragen till kommunerna har
inte räknats upp i samma takt som pris- och löneökningarna, eller i den takt som
befolkningen ökat. Detta har lett till att Lunds kommun, som många andra, varje
år ställs inför valet att antingen höja kommunalskatten för att kompensera för de
minskande statsbidragen eller att genomföra nedskärningar inom välfärden.
Sverige har idag ett skattesystem där en kassörska på Willys betalar en högre
andel av sin inkomst i skatt än Willys ägare, som är mångmiljardär. I riksdagen
arbetar vi i Vänsterpartiet för att förändra detta. Vi vill bland annat återinföra
arvsskatten och en progressiv fastighetsskatt med högre skatt för de rikaste,
samt beskatta banker och förmögenheter mer. Får vi genomslag för denna
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politik skulle vi i Lund kunna satsa på att utveckla välfärden utan att behöva
höja kommunalskatten. Det skulle till och med på sikt finnas förutsättningar att
sänka skatten. Tyvärr har Socialdemokraterna och Miljöpartiet i riksdagens
budgetförhandlingar varit ointresserade av att utmana nuvarande skattesystem
som är riggat för att gynna de rikaste.
Samtidigt som vi kämpar för ett rättvisare skattesystem på riksnivå har vi i
kommunpolitiken tvingats föreslå skattehöjningar för att inte behöva göra
nedskärningar i välfärden. Vi gör det för att vi är övertygade om att de flesta
lundabor tjänar på en fortsatt stark välfärd. Vänsterpartiet arbetar för att de
rikaste ska betala en större del av sin inkomst och förmögenhet i skatt för att
finansiera välfärden för oss alla.
Välfärd och sysselsättning
I förhållande till invånarantalet har antalet årsanställda i Lunds kommun
minskat sedan 2006 – en följd av politiska beslut på både nationell och lokal
nivå. Mellan åren 2006 och 2014 skapade de borgerliga partierna en
nedskärningskultur med ständiga årliga besparingar. Detta har fortsatt under den
senaste mandatperiodens socialdemokratiska och miljöpartistiska styre.

Vi vill bryta
nedskärningskulturen
och skapa utrymme för
en servicekultur som
gynnar lundaborna mer.
Lunds välfärd ska vara
bland de bästa i landet!

En konsekvens av denna nedskärningskultur är att de som arbetar inom
välfärden i Lund hela tiden måste lägga tid på att diskutera hur de ska klara av
att göra nedskärningar – istället för att utveckla verksamheterna och höja
kvaliteten. Vänsterpartiet vill bryta nedskärningskulturen och på detta sätt skapa
utrymme för en service-kultur som gynnar lundaborna mer. Lunds välfärd ska
vara bland de bästa i landet. Vi vägrar låta Lund sänka sig till en medelnivå i
jakten på minskade kostnader.
Alla pengar som satsas på Lunds välfärd skapar omedelbart nya jobb i
kommunen; jobb för lärare, förskolelärare, undersköterskor, parkarbetare och
byggnadsarbetare. Ökad konsumtion för de som redan är välbeställda skapar
däremot betydligt färre jobb och ofta på andra platser än i Lund.
En stark välfärdssektor och en skola med tillräckliga resurser kräver många
anställda. Genom satsningar på välfärden skapar kommunen jobb, samtidigt
som Lund blir mer attraktivt för företag och forskning. Vänsterpartiet satsar på
arbete och hållbar tillväxt i Lund genom att satsa på människorna: bra skolor,
snabbt och bra kommunal service, ett myllrande kulturliv och inte minst
bostäder för alla.
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Det krävs en radikal politik för miljön
Lunds kommun har länge varit en föregångare bland svenska kommuner när det
gäller miljöarbete. Lund var till exempel en av de första kommunerna att ta fram
ett eget miljöprogram. Men vi kan nå längre i målen för miljö- och
klimatarbetet. Kommunen och alla invånare måste tillsammans ta krafttag för
att förbättra miljön och bidra till klimatsmarta lösningar i Lund. Lunds
kommuns miljöarbete ska baseras på relevant vetenskap och forskning inom
miljöområdet.

Lunds kommun har
misslyckats med att
minska koldioxidutsläppen
från trafiken. Utsläppen
ligger stadigt kvar på
samma nivå som 1990.

Ett lyckat exempel som visar att det går att göra något åt klimathotet är
fjärrvärmen i Lund som är helt fossilfri. Till fjärrvärmenätet i Lund är Eslöv,
Lomma och Alnarp anslutna. Fjärrvärmeledningar byggs nu ut till Dalby.
Spillvärmen från forskningsanläggningarna Max IV och ESS tas tillvara av
fjärrvärmenätet. Däremot har Lunds kommun helt misslyckats med att minska
koldioxidutsläppen från trafiken. Utsläppen ligger stadigt kvar på samma nivå
som år 1990.
Kommuninvånarna är mycket viktiga aktörer i kommunens miljöarbete. Lunds
kommun ska ta tillvara, och bidra till att öka, medborgarnas engagemang i
miljöfrågorna. Vänsterpartiet verkar för olika sätt att träffas där vi tillsammans
lär mer om lösningar på miljöproblemen och tar fram idéer som passar just
Lund.

Vi vill ge ökade förutsättningar för hållbar stadsutveckling och boendemiljö. Lunds kommun bör
förtäta staden och
undvika att bygga på den
bästa åkerjorden.

Förutsättningar för god stadsutveckling och boendemiljö
Vänsterpartiet arbetar för att förbättra utformningen av såväl nya stadsmiljöer
som befintliga när det gäller byggande, grönytor och trafikmiljöer för att nå
långsiktig hållbarhet för kommuninvånarna och besökande i Lund. Vi vill ge
ökade förutsättningar för hållbar stadsutveckling och boendemiljö. Lunds
kommun bör förtäta staden och undvika att bygga på den bästa åkerjorden. Nya
bostadsområden ska ha nära till kollektivtrafik och kommunal service som
förskolor, skolor, parker, bibliotek m.m. Innergårdar ska vara trygga miljöer
med lekytor och grönt och tillräckligt med cykelställ. Med solceller kan
byggnaderna ta vara på förnybar energi.
Klimat- och energifrågor är centrala frågor som berör samtliga boendemiljö och
planeringsfrågor. Fossila energikällor som olja, gas och kol bidrar till negativ
klimatpåverkan. Lund ska satsa mycket mer på förnybara energikällor. Fler
offentliga byggnader ska ha solpaneler. Det ska finnas möjlighet att ladda
elbilar, elmopeder och elrullstolar i flerfamiljshus och på offentliga platser. Det
lokala kommunala engagemanget att minska energianvändning och att
energieffektivisera för att minska klimatnegativa utsläpp måste öka, vilket också
bidrar till en bättre luftmiljö för lundaborna.
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En samlingscentral, där
gods kan lastas om från
stora till mindre bilar eller
cyklar, behövs i utkanten
av centrum för att minska
varutransporterna i
centrum.

Trafiken ska begränsas i Lund
Vänsterpartiet vill göra Lunds innerstad bilfri så långt som möjlig, färdtjänst,
kollektivtrafik och vissa varutransporter undantagna. Trafiken är ett allvarligt
hot mot klimatet och den måste minska drastiskt. Lund ska dra sitt strå till
stacken genom att stänga av gator för biltrafik till förmån för gående och
cyklister. Antalet parkeringsplatser i innerstaden ska minska för varje år.
Vänsterpartiet föreslår en förändring av parkerings-normen som säger att varje
bostad som byggs måste ha ett visst antal parkeringsplatser. Bostäder ska kunna
byggas helt utan tillhörande parkeringsplatser. Minskad trafik i innerstaden ger
mindre buller och avgaser, säkrare miljö för oskyddade trafikanter och större
möjligheter för liv och rörelse. En samlastningscentral, där gods kan lastas om
från stora till mindre bilar eller cyklar, behövs i utkanten av centrum för att
minska varutransporterna i centrum.
Lunds kommun har ett stort ansvar i att ställa om transporter från bil till cykel, i
den egna verksamheten. Flera framgångsrika projekt har gjorts med vanliga
cyklar, elcyklar och lådcyklar. Sådana försöksprojekt bör göras permanenta för
hela kommunen. Flygresor ska begränsas för kommunens anställda och
politiker. Tåg är ett mer miljövänligt transportsätt för resor inom Skandinavien.

Vänsterpartiet arbetar i
Region Skåne för att sänka
avgifterna i kollektivtrafiken
och istället öka den gemensamma finansiering via
skatten. På sikt vill vi göra
kollektivtrafiken avgiftsfri!

Avgiftsfri kollektivtrafik
För att biltrafiken ska minska krävs en bra kollektivtrafik inom och mellan
städer. Idag är biljettpriserna i kollektivtrafiken i Skåne höga. Priserna har ökat
kontinuerligt under många år och idag är det billigare att köra bil än åka
kollektivt på kortare sträckor i Skåne. Höga avgifter inom kollektivtrafiken slår
hårdast mot de som har låga inkomster och det bidrar inte till en hållbar
omställning. Vänsterpartiet arbetar i Region Skåne för att sänka avgifterna på
kollektivtrafiken och istället öka finansieringen gemensamt, via skatten. På sikt
vill vi göra kollektivtrafiken helt avgiftsfri.
Inga nya motorvägsavfarter
Vänsterpartiet är emot att bygga nya motorvägsavfarter i Lunds kommun och vi
har flera gånger röstat emot de två nya avfarter som planeras på motorvägen
mellan Lund och Malmö. En av lösningarna på klimat-problemen är att
bilkörningen minskar, och kommunen måste helt enkelt sluta underlätta för
biltrafiken. De pengar som finns avsatta för motor-vägsavfarterna ska styras om
till mer miljövänliga transporter, så som cykelbanor och utökad kollektivtrafik
med egna bussfiler så att bussen kommer fram snabbare.
Spårväg i Lund
Vänsterpartiet är positiva till att Lund nu bygger sin första spårvägslinje. Vi vill
att spårbunden trafik på sikt ska byggas ut till orterna öster om Lund – men
aldrig genom Lunds centrum. Spårväg är ett trafikslag som snabbt och effektivt
kan transportera många personer och det är mer miljövänligt än både bil och
buss. Spårvägen är därför ett bra sätt för Lund att ta sitt ansvar för att motverka
klimatförändringarna.
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Hållbar och miljösmart konsumtion, återvinning och

Vi vill skapa förutsättningar
för delningstjänster i Lund.
Det innebär att arrangera
olika former för att hyra,
dela och låna saker, istället
för att själv äga dem. Det
kan gälla verktyg, kläder, biloch cykelpooler med mera.

återanvändning.
Vänsterpartiet vill skapa ökade förutsättningar för en hållbar och miljösmart
konsumtion och vi vill delta i det nationella arbetet för att ta fram goda
exempel. Detta gäller till exempel att stimulera hållbara sätt att konsumera,
effektivisera resursanvändning och skapa förbättrad avfallshantering.
Vi vill skapa förutsättningar och resurser för fungerande lokala delningstjänster
i Lund. Det innebär att arrangera olika former för att hyra, dela och låna saker, i
stället för att själv äga dem. Det kan gälla verktyg, kläder, bil- och cykelpooler
med mera. Denna typ av insatser ger en klar vinst för miljö och klimat genom
en resurssnål konsumtion.
Lunds kommun är idag bra på återvinning och har ett renhållningsverk som
ligger långt framme i miljöfrågorna. Vänsterpartiet vill se ännu bättre
möjligheter för återvinning genom fler återvinningskärl i stan och i parkerna för
insamling av restavfall. Som ett led i vår satsning på delningstjänster vill vi att
återbrukscentralen “Fixa Till” på Linero blir permanent och tas över av
kommunen från bostadsbolaget LKF. Vi kommer arbeta för att olika
delningstjänster och återbrukscentraler utvecklas i olika delar av kommunen.
Vänsterpartiet är starka motståndare till köpcenter utanför städerna. Vi vill
istället förbättra för handel i centrum, som ska vara tillgänglig för cykel och
kollektivtrafik

En högre kunskapsnivå är
viktig för att vi ska kunna
genomföra en inventering
och utrensning av skadliga
kemikalier i förskolor och
skolor.

Minska miljöpåverkan från kemikalier
Det är viktigt av miljö- och hälsoskäl att fasa ut miljöfarliga och miljöbelastande kemikalier. Lunds kommun har en kemikalieplan (Lundakem) för att
arbeta med att minimera exponeringen för miljö- och hälsofarliga ämnen.
Vänsterpartiet vill att Lunds prioriterar satsningar på utfasning av miljöskadliga
kemikalier. Detta ska ske genom att miljöhänsyn prioriteras i högre grad inom
kommunal upphandling. Det krävs även ökade resurser för kunskapshöjning för
beställare av olika produkter och tjänster inom all kommunal verksamhet. En
högre kunskapsnivå är viktig för att vi ska kunna genomföra en inventering och
utrensning av skadliga kemikalier i förskolor och skolor.
Vänsterpartiet har länge arbetat för att kommunen ska ta ansvar för att hitta
bättre alternativ till konstgräsplaner och gummimattor. De konstgräsplaner som
finns idag släpper ifrån sig små mikroplaster som hamnar i åar, sjöar, hav och
riskerar vårt grundvatten. Nya alternativ krävs för att få bort användandet av
mikroplasterna.
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Träd som tas bort ska
alltid ersättas med nya
träd, det som kallas
balanseringsprincipen.

Ta bättre hand om Lunds parker, naturområden och vatten
Lund är en kommun med många olika parker och naturområden, men samtidigt
har vi relativt liten grönyta per invånare. Grönområdena fyller en viktig
funktion för både människan och samhället, och är speciellt viktiga för att skapa
en renare luftmiljö, leda bort vatten vid kraftiga regn och för att främja den
biologiska mångfalden. Träd som tas bort ska alltid ersättas med nya träd, det
som kallas balanseringsprincipen.
Lunds kommun är bra på att inrätta nya naturreservat, men det krävs resurser för
åtgärder och underhåll, som att tillgänglighetsanpassa stigar, bygga toaletter,
informationsskyltar, inventera djur och växter och skydda det som är viktigt för
just det aktuella naturområdet. Vänsterpartiet vill reservera pengar för detta, så
att lundaborna kan njuta av parker och grönområden året om, och så att de
miljömål som rör naturområden kan uppfyllas. Naturbussen (linje 159) som tar
lundaborna ut i naturen, ska köras hela året och till fler naturområden.
Lund har under de senaste åren genomfört ett omfattande arbete planering för
bättre vattenkvalitet och för att motverka översvämningar. Det är speciellt
viktigt att kommunens vattenskyddsområden finns kvar, så att vi även i
framtiden har bra och säkert vatten.

När kommunen planerar
nya bostadsområden ska
speciell vikt läggas vid
att planera in parker.

När kommunen planerar nya bostadsområden ska särskild vikt läggas vid att
planera in parkområden. Parkerna ska så långt som möjligt hänga ihop med
varandra som gröna stråk och inte vara isolerade öar mitt bland husen. Läs mer
om hur Vänsterpartiet vill planera staden och stadsmiljön i kapitlet om
stadsmiljö och stadsutveckling.
Grönt bälte runt Lund
Vänsterpartiet arbetar för att det ska finnas ett grönt bälte vilket innebär att
utveckla de gröna stråken i stadsmiljön runt Lund, ett sammanhängande grönområde utan avbrott för bebyggelse eller vägar. Ett grönt bälte är bra för den
stadsnära naturen, både för människors välmående och för djurs och växters
levnadsmiljöer. Kungsmarken ska vara ett naturreservat där vi ger medborgarna
möjlighet till naturupplevelser. Vänsterpartiet anser att golfbanan inte hör
hemma i naturreservatet.
Vegetariskt, närproducerat, ekologiskt och rättvisemärkt
Redan idag är vi väldigt bra på att köpa in ekologisk och närodlad mat till
skolor och äldreomsorg, och vi köper många rättvisemärkta produkter. Lund ska
fortsätta vara föregångare, med målet att maten som serveras i skolor och äldreomsorg så långt det är möjligt är närproducerad, ekologisk och rättvisemärkt.
Köttproduktion är en källa till stora miljöproblem och vi menar att kommunen
därför bör ha en stor andel vegetarisk mat i skolor och äldreomsorg.
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Miljövänliga och etiska investeringar
Lunds kommun investerar en del pengar i fonder och aktier. Som grund för
investeringarna finns en finanspolicy som säger att kommunen inte får investera
i vapen, pornografi, tobak, alkohol eller fossila bränslen. Det är mycket viktigt
att denna finanspolicy följs!
För att Lund återigen ska bli den bästa staden i Sverige på miljöarbete, och ett
föredöme nationellt och internationellt, krävs att alla aspekter av miljö- och
klimatfrågorna skrivs in i Lunds kommuns miljöprogram LundaEko. Bara
genom ett effektivt och målmedvetet arbete kan vi lösa de stora problemen
världen står inför.

Stadsmiljö i staden och tätorterna
Lund ska kunna erbjuda sin växande befolkning en god stadsmiljö med
bostäder, rekreationsområden och service. Att samtidigt värna om den goda
åkerjorden runt stan är en utmaning som kräver förtätning av redan existerande
bebyggelse, och att man bygger på parkeringsplatser och överdimensionerade
trafikplatser, eller som på det blivande bostadsområdet Västerbro – i gamla
industriområden. Vänsterpartiet förespråkar en varierad, tät och hög bebyggelse
kompletterad med gröna utomhusmiljöer. Ett grönt bälte kring staden och gröna
stråk ska underhållas och föryngras med trädplantering.

Vi Vänsterpartiet vill
värna det byggda kulturarvet och ta vara på de
kvaliteter som gör Lunds
stadskärna attraktiv: det
medeltida stadsnätet,
småskalighet och
variation i bebyggelsen.

Tätorterna i östra delen av kommunen
Utbyggnad av orterna utanför Lund är ett alternativ som sparar den högklassiga
åkerjorden kring stadskärnan och som ger samhällena bättre underlag för
service av alla slag. Men då krävs också goda kollektiva kommunikationer.
Vänsterpartiet stödjer på sikt en förlängning av spårbunden trafik i första hand
till Linero och Dalby och i framtiden också till andra orter, vilket skulle öka
livskvaliteten för många lundabor genom bättre tillgänglighet till
Öresundskusten.
Nätet av laddstolpar för elbilar bör byggas ut och göras användbara även för
elmopeder och elrullstolar. Breda och belysta cykelvägar ska uppmuntra
cyklister och ge utrymme för elcyklar. Ett nät av cykelvägar kring Lunds
stadskärna skulle i viss mån kompensera för bristen på allemansrättslig mark för
friluftslivet.
Lund behöver fler naturområden. Skrylle är ett viktigt område men med tätare
stadsbebyggelse och fler billösa barnfamiljer behövs fler och närmre utflyktsmål. Kungsmarken är det finaste naturområdet inom barns cykelavstånd och
därför bör golfbanan avvecklas så att området blir öppet för allmänheten. En
större hundrastplats skulle också kunna anläggas här.
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Vi kommer att motsätta
oss alla rivningar eller
förvanskningar av kulturhistoriskt värdefulla
miljöer.

Lunds stadskärna
Vänsterpartiet vill värna det byggda kulturarvet och ta vara på de kvaliteter som
gör Lunds stadskärna attraktiv: det medeltida gatunätet, småskalighet och
variation i bebyggelsen. Bevaringsplanen behöver förnyas och respekteras.
Flera rödmarkerade hus, det vill säga hus med kulturellt, historiskt eller
miljömässigt värde, har rivits. Den bebyggelse-antikvariska kompetensen i
kommunen måste förstärkas så att kontrollerande och förebyggande arbete kan
bedrivas. I de kommunala bolagens direktiv bör införas att de i sin verksamhet
ska värna det byggda kulturarvet. Vänsterpartiet kommer att motsätta sig alla
rivningar eller förvanskningar av kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Stadskärnan utarmas på handel och verksamheter genom etableringen av
externa köpcentra och näthandel. Stadskärnans verksamheter kan inte
konkurrera med att erbjuda gratis bilparkeringar, utan med en inbjudande och
vacker miljö där just bilfriheten ökar attraktionen. Vänsterpartiet föreslår fria
bussresor på lördagar och halverad avgift för torghandlarna på Mårtenstorget.
Gatorna ska planeras för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Förnyelse och
förtätning i stadskärnan måste ske varsamt och butiker och verksamheter bör
vätta mot gatorna, inte mot nya passager genom kvarteren.
Grönytorna i stadskärnan är små och måste därför hålla särskild god kvalitet
med plantering för gröna gaturum, genomtänkt möblering och
blomsterutsmyckning. Observatoriet bör komma till användning som ett
kulturellt andningshål för lundaborna, gärna med föreningsdrivna aktiviteter,
lokaler för konstnärer och skulpturutställningar i parken.
Kommunen är en viktig fastighetsägare
Många privata fastighetsägare i stan låter sina lokaler stå tomma istället för att
sänka hyrorna så att butiker kan flytta in. Med kommunen som fastighetsägare
skulle det inte behöva vara så. Kommunen skulle på så sätt kunna bidra till en
mer levande stadskärna. Vänsterpartiet kräver ett omedelbart säljstopp för
betydelsefulla kommunägda fastigheter. Det är särskilt viktigt att kommunen
äger de fastigheter som rymmer kommunala verksamheter. Ändringar i plan och
bygglagen har gjort det än viktigare för kommunen att vara markägare, eftersom
det numera är svårt att ställa krav på ny bebyggelse. Vänsterpartiet vill att
kommunen har en aktiv markpolitik och använder tomträtt istället för att sälja
mark.
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Stoppa nedskärningarna i skolan,
förskolan och vuxenutbildningen
I vår budget för 2018
satsade vi 60 miljoner
mer än Socialdemokraterna, Miljöpartiet och de
borgerliga partierna. För
dessa pengar skulle
skolan kunna anställa
ungefär 100 nya lärare.

Skolan ska garantera alla elevers rätt till kunskap. Vänsterpartiet arbetar för att
skolan, förskolan och vuxenutbildningen i Lund ska ha tillräckliga resurser för
att möta barns, elevers och vuxenstuderandes olika behov. Under tre mandatperioder har Lunds skolor tvingats göra nedskärningar, både under borgerligt
och socialdemokratiskt/miljöpartistiskt styre. Vänsterpartiet kräver därför att
kommunen kraftigt ökar resurserna till skola, förskola och vuxenutbildning. Vi
är skolpartiet nummer ett i Lund och vi lägger alltid mest pengar till skolan. I
vår budget för 2018 satsade Vänsterpartiet 60 miljoner mer än Socialdemokraterna, Miljöpartiet och de borgerliga partierna. För dessa pengar skulle
skolan kunna anställa ungefär 100 nya lärare.
Vänsterpartiet är motståndare till den direkta skolpengen, det system som
används för att fördela pengar till skolorna i Lund. Vi vill att skolorna får
resurser efter behov och att det administrativa systemet med direkt skolpeng
avskaffas.
En likvärdig och avgiftsfri skola utan vinstintresse
Vänsterpartiet arbetar för att skolan ska vara en plats där elever med olika
bakgrund träffas och lär känna varandra. Nya skolor måste därför byggas på
platser som möjliggör att elever från olika bostadsområden går i samma skola.
Skolan ska vara likvärdig, kvaliteten ska inte skilja sig åt beroende på i vilket
bostadsområde eller vilken ort skolan ligger, ingen ska behöva söka sig till en
skola i ett annat område för att få en bra skolgång. Dessutom ska Lunds skolor
vara helt avgiftsfria – på riktigt. Samtliga skolmåltider, utflykter och skolresor
ska bekostas av skolan.
Vänsterpartiet verkar på riksplanet för att kommunerna ska få ett avgörande
inflytande över nya friskolor. Det är en förutsättning för att kommunen ska
kunna planera för skolan utifrån behov, och för att skattepengar ska används
effektivt. När nya friskolor ansöker om att få starta i Lund är Vänsterpartiet
oftast negativa, eftersom vi anser att skolan ska drivas i offentlig regi utan
vinstintressen för att elever med olika bakgrund ska mötas i samma skola och
för att alla elever ska ges likvärdig undervisning.
Stärk elevhälsan och arbetet mot mobbing
Skolan i Lund ska arbeta för att möjliggöra för alla barn och elever att nå sin
fulla potential och ges lika möjligheter oavsett kön och bakgrund. Alla former
av mobbing, kränkningar och diskriminering är oacceptabla. Antisemitism och
islamofobi ökar i samhället och skolan har ett stort ansvar att arbeta förebyggande mot hat och hot som riktas mot religiösa eller etniska grupper eller
enskilda personer. All personal i skolan ska därför erbjudas fortbildning och
handledning i genuspedagogik, normkritiskt arbetssätt och konflikthantering för
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att aktivt kunna motarbeta kränkande behandling och diskriminering varhelst
den visar sig.
Skolsköterska, kurator, psykolog och fritidspersonal är viktiga för att tidigt
identifiera och förebygga problem. Att skära ned på dessa funktioner är därför
mycket problematiskt. Ett starkt mobbingförebyggande arbete kräver att antalet
vuxna i skolan ökar rejält så att inga barn eller ungdomar känner sig osedda i
Lunds skolor. Lunds politiker har ett mycket stort ansvar att följa upp och
utvärdera arbetet mot kränkande behandling.

Vi är övertygade om att
fler vuxna i skolan, löneförhöjningar för alla lärare
(inte bara några få), fler
lärare och färre administrativa arbetsuppgifter för
undervisande personal är
viktiga förändringar som
måste genomföras.

Fler lärare och personal i skolan
Att arbeta i skolan, oavsett vilken arbetsuppgift man har, är en av de viktigaste
arbetsuppgifterna som finns. För att skolmiljön ska vara trygg och lugn måste
vuxna med olika arbetsuppgifter finnas i skolan, som kuratorer, studie- och
yrkesvägledare, vaktmästare, skolmåltidspersonal och lärare. Personalstyrkan
bör vara jämställd, vilket betyder att fler män måste anställas i förskolan och
grundskolan. Lärarnas engagemang och välmående är avgörande för en bra
undervisning, därför måste lärarnas arbetsmiljö förbättras. Kommunen måste
arbeta både för att personalen ska vilja stanna kvar i Lund och för att fler ska
vilja utbilda sig till lärare och förskollärare.
Vi är övertygade om att fler vuxna i skolan, lönehöjningar för alla lärare (inte
bara satsningar på några få), fler lärare och färre administrativa arbetsuppgifter
är viktiga åtgärder. I vår kommunala budget finns tillräckligt mycket pengar för
att genomföra sådana förändringar.
Politikerna i Lunds kommun måste lita på lärarnas och rektorernas kunskaper
och erfarenheter att planera och genomföra undervisningen, vi ska inte
detaljstyra undervisningsformer och val av material.

Vänsterpartiets satsningar
på förskolan gör att barngrupperna kan minskas till
det mål som Skolverket
förespråkar: max 11 barn i
1–2-årsgrupper och max
16 barn i 3–6-årsgrupper.

Förskolan
Vänsterpartiets satsningar på förskolan gör att barngrupperna kan minskas till
det mål som Lunds kommun tidigare har haft: max 11 barn i 1-2-årsgrupper och
max 16 barn i 3-6-årsgrupper. Lärartätheten ska vara motsvarande 3 heltidspedagoger per barngrupp. Barnomsorg ska garanteras även under de dagar som
personalen i förskolan har planerings- eller utbildningsdagar. Vänsterpartiet är
motståndare till att minska antalet timmar i förskolan för barn till föräldralediga
och arbetslösa, något som ofta diskuteras i besparingstider. Vi vill att kommunal
Öppen förskola ska finnas på flera platser i kommunen.
Grundskolan
Vi vill se att lärare kan möta varje elevs behov i sin undervisning och delta
aktivt i den pedagogiska utvecklingen. För att uppnå detta vill vi att endast
behöriga lärare anställs för undervisning i Lunds skolor. Skolans resurser till
undervisningen av elever som är behov av särskilt stöd behöver utökas. Det bör
finnas minst 9,3 pedagoger per 100 elever för att klasstorlekarna inte ska vara
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för stora. Kommunen ska uppmuntra pedagogisk utveckling och lärarnas
kreativitet i att utveckla nya undervisningsformer.
Vänsterpartiet arbetar för att de små F-3-skolorna i de mindre tätorterna
(Revingeby, Torna Hällestad och Håstad) ska finnas kvar, även om elevantalet
där är litet.
Gymnasieskolan
Lunds gymnasieskolor är strikt uppdelade mellan studieinriktade och yrkesförberedande program. Vänsterpartiet menar att detta minskar elevernas valmöjligheter och skapar segregation. Vi har som ambition att det på sikt åter ska
finnas såväl studieförberedande som yrkesförberedande program på alla
kommunala gymnasieskolorna.
Vänsterpartiet är motståndare till Fritt Sök i Skåne och vill att denna överenskommelsen omförhandlas med målet att företrädesrätt införs för elever boende i
kommunen och samarbetsavtal upprättas med grann-kommunerna. Dagens fria
sök inom hela Skåne har resulterat i proppfulla och översökta skolor i Lund,
samtidigt som gymnasieskolor i andra städer har minskat drastiskt i antalet
elever och program – eller har tvingats läggas ner. Vänsterpartiet menar att
gymnasieutbildning med hög kvalitet ska finnas i så många skånska kommuner
som möjligt, och att kommunerna samordnar gymnasieutbildningen så att elever
kan erbjudas alla program i närheten av sin hemkommun. Vi har av denna
anledning röstat nej till att bygga en femte gymnasieskola i Lund – vi tycker
inte att den behövs.

Vuxenutbildningen är en
viktig del av utbildningssystemet. Alla som vill
ska ha möjlighet att omskola sig eller vidareutbilda sig, oavsett tidigare
utbildningsbakgrund.

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen är en mycket viktig del av utbildningssystemet. Alla som
vill ska ha möjlighet att omskola sig eller vidareutbilda sig, oavsett tidigare
utbildningsbakgrund. För att möjliggöra detta behöver antalet platser utökas och
mer resurser ges till vuxenutbildningen. Det är av största betydelse att SFI
(svenska för invandrare) fortsätter att utvecklas och erbjuds i olika former för att
passa olika personer och grupper. Vuxenutbildningen ska drivas av kommunen,
inte upphandlas av privata företag.
Modersmålsundervisning och studiehandledning
Goda kunskaper i modersmålet är en viktig utgångspunkt för all inlärning. Vi är
glada över att ”köp och sälj-systemet” i modersmålsundervisningen nu har
avskaffats och modersmålsundervisning erbjuds skolorna kostnadsfritt. Modersmålsstödet i förskolan ska ledas av utbildade modersmålslärare eller förskollärare som verkligen kan det aktuella språket och studiehandledning på modersmålet för elever med behov av detta måste byggas ut för att ge alla barn och
elever möjlighet att utveckla både sitt modersmål, svenska språket och sina
ämneskunskaper. Både studiehandledning och modersmålsundervisning ska
vara kostnadsfri för skolorna.
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Elevinflytande, miljö och kultur i skolan
Eleverna ska ha ett stort inflytande över sin vardag i skolan och den utbildning
de får. Skolledningen ska se till att det finns tid och tillgång till lokaler för elevoch klassråd, men det är viktigt att eleverna själva får ta ställning till vad de vill
ha inflytande över. Alla skolor i Lund ska ha ett väl utvecklat arbete för hållbar
utveckling med undervisning och diskussioner om miljö- och klimatfrågor. En
viktig del i hela kommunens miljöarbete är att maten som serveras i skolorna är
ekologisk, närodlad och med stora inslag av vegetariska rätter.
Kultur ska ha en naturlig plats i skolans undervisning och alla skolor ska ha ett
skolbibliotek. Vi vill se ett nära samarbete mellan kulturskolan och övriga
skolenheter. Skolan skall erbjuda barn och elever kontinuerliga möten med
professionella kulturarbetare.

Trygg tillvaro för Lunds äldre
Nedskärningarna
drabbar de äldre som får
sämre hjälp, men också
personalen som får
sämre arbetsmiljö på
grund av minskad
bemanning.

Äldreomsorgen ska genomsyras av respekt för äldre och deras erfarenheter i
livet. Äldre ska ha ett avgörande inflytande över innehållet i sin omsorg och alla
ska ha rätt till bästa möjliga vård och omsorg. All omsorg ska utgå från de
äldres behov och önskemål, och bedrivas på ett hållbart sätt för både personalen
och de äldre. Tekniska och digitala hjälpmedel ska kunna användas efter dialog
och godkännande av användaren.
Vänsterpartiet verkar för att all äldreomsorg återgår i kommunal drift. Vi arbetar
för att redan skrivna avtal med privata vårdgivare sägs upp så fort som möjligt.
Under de senaste tolv åren har Alliansen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet
genomfört nedskärningar inom äldreomsorgen. Nedskärningarna drabbar de
äldre som får sämre hjälp, men också personalen som får sämre arbetsmiljö på
grund av minskad bemanning. Personalbrist i vård och omsorg leder till
förhastade beslut som försämrar för de äldre. Vänsterpartiet vill att kommunens
hemtjänst ska kunna ge den stöd och den hjälp som behövs. Möjligheten att få
hjälp med att handla mat ska återinföras i kommunen och inte överlämnas till
livsmedelsbutikernas dyra tjänster.
Bygg fler bostäder för alla!
Idag är det bostadsbrist i hela landet. Lund är en populär kommun att bo i och vi
behöver bygga fler bostäder för alla. Äldre ska, om de vill, kunna flytta från
stora hus eller lägenheter och kunna hitta ett mer passande boende. För detta
krävs fler bostäder, framförallt tillgängliga hyresrätter som inte kräver att den
som flyttar in har pengar på banken eller måste ta lån.
Vänsterpartiet kommer att arbeta för att de tre boendeformerna för äldre:
seniorbostäder, trygghetsboende och vård- och omsorgsboende finns tillgängliga för alla. Vänsterpartiet vill inrätta en ny särskild boendeform för äldre
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Vänsterpartiet vill att
kommunens hemtjänst
ska kunna ge den stöd
och hjälp som behövs.
Möjligheten att få hjälp
med att handla mat ska
återinföras.

personer med behov av hjälp och stöd i boendet och annan lättåtkomlig service
och gemenskap. Det kan handla om äldre som inte stått i bostadskö – vilket
annars behövs för att få tillgång till trygghets- och seniorboende – eller att den
äldre inte har de finansiella resurser som krävs för att köpa lägenhet. Det ska
inte vara plånbokens storlek som styr vilket boende man kan få!
Seniorbostäder är till för personer med litet vårdbehov. Dessa bör vara hyresrätter och byggas där det är nära till service. I trygghetsboenden finns personal
under delar av dygnet. Personalen är en resurs för de boende och ska bekostas
av kommunen. Vård och omsorgsboenden består av äldreboende och demensboende. Här finns det alltid personal på de olika avdelningarna.
Stäng inte träffpunkterna, de behövs!
Mötesplatserna i Lund och tätorterna utanför stan ska bevaras och utvecklas. De
har stor betydelse för de äldre som bor ensamma som med hjälp av dessa kan
bryta isoleringen och lära känna nya människor. Den senaste tiden har flera
träffpunkter lagts ner då de inte har haft tillräckligt många besökare. Vänsterpartiet protesterar mot nedläggning, då även små träffpunkter kan ha stor
betydelse för de boende i en stadsdel. De som vill och behöver ska kunna få
hjälp att ta sig till träffpunkten från kommunens hemtjänst.

Nöjd personal påverkar de
äldre positivt. Personalen
ska vara mer involverad i
planering av arbetsinsatser
och schemaläggning.

Ta vara på personalens kunskaper
Personalen är den viktigaste resursen inom äldreomsorgen. Hur arbetet utförs
inom äldrevården ska utarbetas tillsammans med personalen och den äldre.
Nöjd personal påverkar de äldre positivt. Personalen ska vara mer involverad i
planering av arbetsinsatser och schemaläggning. Vi vill höja arbetets status och
personalen ska ha minst vårdgymnasium eller motsvarande utbildning och vi
vill möjliggöra för vidareutbildning för alla anställda. Vi arbetar för mer
resurser och mer personal i vården, eftersom personalbrist skapar stress som
leder till sjukskrivningar.
Vänsterpartiet vill inleda försök med att sänka arbetstiden till sex timmar per
dag för personalen inom vård och omsorg. Liknande försök har redan genomförts i flera andra kommuner. Det skulle innebära en höjning livskvaliteten för
de äldre i Lunds kommun, liksom för personalen.

En bra vardag för personer med
funktionsnedsättningar
Vid olika tillfällen i livet behöver lundaborna hjälp av samhället för att klara av
sitt dagliga liv. Det finns olika hjälp att få, allt från enklare städservice till mer
avancerad hjälp. Hjälpen som ges är behovsprövad och alla ska kunna få hjälp
utifrån de behov man har.
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De stora försämringarna i
LSS som regeringen genomförde under 2017 och 2018,
slår hårt mot personer i
behov av stöd. Det är viktigt
att rätten till assistans
försvaras både i riksdagen
och i kommunen.

Försvara rätten till assistans!
Lagen om stöd och service, LSS, är en del av den lagstiftning som berör
funktionshindrade personer. I Lund berörs omkring 750 personer av LSSverksamheten. Vissa funktionshindrade behöver hjälp med städning och tvätt,
andra har mer omfattande behov och kan då söka hjälp enligt LSS. De stora
försämringar som regeringen genomförde under 2017 och 2018 slår hårt mot
personer i behov av stöd. Det är viktigt att rätten till assistans försvaras både i
riksdagen och i kommunen. Assistansen är helt nödvändig för att funktionshindrade ska kunna leva ett självständigt liv och kunna bo kvar hemma. Vi
tycker att kommunen ska anställa assistenterna och inte lägga över detta på
olika företag.
LSS-bostäder efter behov
Lunds kommun ska ha god framförhållning i byggandet av LSS-bostäder så att
de alltid finns när det behövs. Vänsterpartiet menar att alla LSS-boenden ska
drivas kommunen, inte av privata företag. Det ska finnas möjlighet att flytta till
en ny LSS-bostad om man vill bo i en annan stadsdel eller en annan typ av
lägenhet. Funktionshindrade ska ha möjlighet att få stöd genom den kommunala
hemtjänsten, och inte behöva betala för stöd och hjälp själv. Vänsterpartiet vill
avskaffa RUT-bidragen och kräver istället att kommunen ska ha en hemtjänst
där alla får den stöd och hjälp de behöver.
Utvecklande fritid
Vänsterpartiet vill utveckla den fritidsverksamhet som erbjuds ungdomar och
vuxna med funktionsnedsättningar. Fritidsverksamheten är en viktig del av
varje människas liv, oavsett om det består av idrotts-, frilufts-, eller hobbyaktivteter. Alla kommunens invånare ska ha rätt att skapa, utveckla och ta del av
kultur och ha en meningsfull daglig verksamhet. Det är viktigt att även äldre
funktionshindrade erbjuds en bra och utvecklande fritidsverksamhet.
Fungerande färdtjänst med kommunal beställningscentral
Färdtjänst är en grundläggande frihetsfråga för funktionshindrade. Att inte
begränsas i möjligheten att leva ett aktivt och självständigt liv är en självklarhet. Det är viktigt att Lunds kommun har ansvar för färdtjänsten, inte
Skånetrafiken, och att de som åker färdtjänst har möjlighet att vara med och
påverka färdtjänstens organisation.
Det har varit kaos i färdtjänsten i Lund i många år: resor blir försenade, bilar
dyker inte upp eller det blir fel på andra sätt. Detta påtalas ofta av funktionshinderrörelsens föreningar, men Lunds kommun har fortsatt göra upphandlingar
som inte blivit bra. Vänsterpartiet arbetar för att Lunds kommun ska starta en
egen beställningscentral som tar emot beställningar på resor. Resorna fördelas
sedan till taxichaufförer med kollektivavtal som har blivit certifierade av
kommunen.
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Servicelinjer i kollektivtrafiken
Servicelinjer är små bussar, vars linjer passerar platser många äldre vill resa till
eller från. Bussarna ska kunna stanna på andra ställen än bara hållplatserna, så
att resenären får kortare väg att gå till den plats hen ska. De är på så sätt ett gott
komplement till färdtjänsten. Det har tidigare funnits servicelinjer i Lund, men
de försvann trots löfte från Skånetrafiken om att de skulle vara kvar.

Bygg bort bostadsbristen!
Alla boende i Lunds kommun har rätt till en bra och trygg bostad till ett rimligt
pris. Så är det inte idag. Klyftorna växer i Sverige och många människor har
svårt att skaffa bostad på egen hand. Många flyttar runt mellan andrahandsboenden, bor som inneboende eller tvingas bo i lägenheter som är för små eller
för dyra. Därför behövs en social och planerad bostadspolitik, vi kan inte lämna
över bostadsplaneringen till marknaden och hoppas att det löser sig.

Byggtakten måste öka
ytterligare, men framför
allt måste det byggas rätt
typ av bostäder: bostäder
som vanliga människor
har råd att bo i.

Befolkningen i Lunds kommun växer med nästan 2000 personer om året, något
som ställer stora krav på planering och framförhållning. Då under-lättar det om
kommunen äger mycket mark lämplig för bostadsbebyggelse. Lunds kommun
har de senaste åren ökat byggtakten och det byggs en hög andel hyresrätter, men
det räcker inte. Bostadsköerna är fortfarande långa och det är tusentals personer
som är aktivt bostadssökande i kommunen. Därför måste byggtakten öka
ytterligare, men framförallt måste det byggas rätt typ av bostäder: bostäder som
vanliga människor har råd att bo i. Vänsterpartiet tycker att 1500 nya bostäder
varje år är en bra nivå – en nivå som byggandet i Lunds kommun kan nå.
Bygg många hyresrätter med rimliga hyror
Vänsterpartiet vill framför allt det byggs hyreslägenheter. Många, inte bara
studenter och unga, har inte råd att köpa en bostadsrätt eller hus. Det finns idag
en stor andel hyresrätter om man ser till alla lägenheter i Lunds kommun. Det är
bra, och det är viktigt att den höga andelen hyresrätter fortsätter så att inte
bostadsrätter och ägda bostäder tar över. De hyres-rätter som byggs måste också
ha en rimlig hyra som personer med en vanlig lön klarar av att betala. Vi ser att
byggkostnaderna och därmed hyrorna ökar, inte minst för att företagen föredrar
att bygga lyxiga bostäder med höga hyror, och höga vinster för bolagen.
Viktigt att kommunen äger planlagd mark
Kommunen måste äga mycket planlagd mark för att driva en social och
planerad bostadspolitik. När kommunen äger marken bestämmer vi om det som
byggs ska vara hyresrätter, bostadsrätter eller äganderätter. När kommunen
säljer tomtmark ska priset vara betydligt lägre för mark till hyresrätter, eftersom
det behovet är störst. Kommunen ska vid all försäljning av kommunal mark
skriva avtal som kräver hyreslägenheter.
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Ett alternativ till försäljning av mark är upplåta den med tomträtt. Det innebär
ett långsiktigt hyresavtal med en årlig avgift från den som hyr marken och
kommunen behåller de fördelar som det innebär att äga marken. Numera
tecknar kommunen ett tillfälligt arrendeavtal med byggherren innan marken
överlåtes. Detta görs för att säkerställa att de villkor man kommit överens om
blir uppfyllda annars återgår marken till kommunen. Det är bra.

Vänsterpartiet vill att
kommunens bostadsbolag
LKF ska tilldelas mer mark
för att kunna bygga fler
bostäder till ett rimligt pris.

En bostadspolitik för jämlikhet
Klyftorna växer i dagens Sverige och många hamnar långt från möjligheten att
skaffa bostad på egen hand. Därför behövs en tillräckligt utvecklad social
bostadspolitik. Vänsterpartiet vill att 10% av alla bostäder som byggs i Lund
ska gå till sociala förturer. Alla som bygger bostäder, även privata byggbolag,
ska medverkar till en social bostadspolitik för att motverka hemlöshet genom att
erbjuda minst 10 % av de bostäder som byggs till kommunen att hyra eller
köpa. Detta måste vara uppfyllt innan marken säljs eller hyrs ut med tomträtt.
För de byggbolag som bygger på egen mark kan detta säkerställas genom ett
exploateringsavtal.
Bygg ut vårt allmännyttiga bostadsbolag LKF
Vänsterpartiet vill att kommunens bostadsbolag LKF ska tilldelas mer mark för
att kunna bygga fler bostäder till ett rimligt pris. Demokratiskt styrda allmännyttiga bostadsbolag är det enda sättet att garantera en social bostadspolitik, ett
rättvist kösystem och bostäder som inte har som syfte att generera stora vinster
till privata ägare. Vi motsätter oss all form av privatisering eller utförsäljning av
det kommunala bostadsbeståndet. LKFs riktlinjer för vem som får hyra en
bostad ska vara rimliga så att alla har möjlighet att hyra en bostad.
Starta en kommunal bostadsförmedling
I riksdagen arbetar Vänsterpartiet för att återinföra en bostadsanvisningslag, för
att kommunerna ska få laglig rätt att kunna anvisa lediga lägenheter även i
privatägda fastigheter till en kommunal bostadsförmedling. Med en kommunal
bostadskö för alla bostadsbolag i kommunen, förmås även de privata värdarna
att ta sitt ansvar. Vi vill se ett fortsatt kommunalt stöd till BoPoolen, som är
studentkårernas förmedling av andrahandsuthyrning, även om den enda
långsiktiga lösningen är att bygga fler bostäder.

Därför är vi glada och
stolta över att vi sedan
2015 har satt stopp för de
återkommande försöken
från Alliansen att åter
dubbelbeskatta LKF:s
hyresgäster.

Ingen mer dubbelbeskattning av LKF:s hyresgäster
2015 drev de borgerliga partierna igenom att Lunds kommun skulle göra ett
extra vinstuttag ur LKF på 10 miljoner kronor för att finansiera den kommunala
välfärden. Detta motsvarar 3000 kronor per år och hyresgäst. Vi anser att det är
fel att LKF:s hyresgäster ska bidra till Lunds välfärd med mer pengar än andra
som bor i Lunds kommun. LKF:s inkomst består av hyresgästernas hyror och de
vinster som LKF gör ska användas för att renovera och bygga, inte till att
finansiera välfärden. Därför är vi glada och stolta över att vi sedan 2015 har satt
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stopp för de återkommande försöken från Alliansen att återigen dubbelbeskatta
LKF:s hyresgäster.
Staten bör ta ett större ansvar
Vanliga människor har inte råd med de bostäder som byggs på marknadens
villkor. Det behövs en statlig bostadspolitik som tar ansvar för att bygga de
hyreslägenheter som folk kan hyra eller köpa. Vänsterpartiet arbetar för att
utöka investeringsstödet till de företag som bygger hyresrätter med rimliga
hyror och inför fördelaktiga lån. Det ska vara rättvisa villkor mellan ägt och hyrt
boende. Idag subventioneras det ägda boendet med avdragsrätten för
räntekostnaderna, medan den som bygger hyresrätter betalar 25 % moms.

Bättre arbetsmiljö och kortare arbetstid
för kommunens anställda
Personalen ska kunna
påverka sin egen arbetsdag, delta i planering och
schemasättning och
kunna framföra åsikter
och tankar.

Personalen är kommunens största tillgång och viktigaste resurs. Det är genom
deras insatser och goda arbete – trots nedskärningar som färre arbetskamrater
och pressade scheman – som våra gemensamma ekonomiska resurser omsätts i
välfärd och service med kvalitet. Därför är det viktigt att kommunen har en bra
och aktiv personalpolitik. Med goda arbetsvillkor, anställningstrygghet och bra
löner blir Lunds kommun en attraktiv arbetsgivare.
Personalpolitik som motverkar stress och sjukskrivningar
Sjukskrivningstalen bland kommunens anställda är för höga. Stress, pressade
schema och för hög arbetsbelastning kan leda till stora problem. Att bli sjuk på
jobbet är inte bara en katastrof för den enskilde utan också för skolorna,
äldreomsorgen och det sociala arbetet som då får avbrott och tappar i
kontinuitet. Vänsterpartiet arbetar för att kommunen ska ta krafttag för en bättre
arbetsmiljö genom flera viktiga förändringar.

Under denna mandatperiod
har vi föreslagit att arbetet
med att jämställa lönerna
ska återupptas, men
förslagen har gång på gång
blivit stoppade av S, Mp,
Alliansen, FNL och SD.

Demokratiska arbetsplatser
Kommunens alla arbetsplatser ska genomsyras av demokrati, vara jämställda
och fria från diskriminering. Personalen ska kunna påverka sin egen arbetsdag,
delta i planering och schemasättning och kunna framföra sina åsikter och tankar.
De fackliga organisationerna ska vara delaktiga i långsiktiga beslut och
kommunens politiker har ansvar för att lyssna på facken och ta till sig de
anställdas åsikter.
Jämställda löner
I Lund precis som i resten av Sverige har det länge funnits ett problem med att
yrken där det främst arbetar kvinnor har betydligt lägre lönenivå än yrken där
det främst arbetar män. Vid jämförelser mellan yrken där hänsyn tas till
utbildning och ansvarsnivå, skiljer det tusentals kronor i månaden. I Lunds
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kommun har denna utveckling accelererat under det senaste decenniet. En
undersköterska tjänar i genomsnitt 3026 kronor mindre i månaden än en
anläggningsarbetare. När Vänsterpartiet var med och styrde Lunds kommun
mellan 2002 – 2006 drev vi igenom en reform för att uppnå jämställda löner.
Reformen gick ut på att med extra löne-ökningar, utanför avtalen, höja lönerna
inom de yrkeskategorier som låg lågt jämfört med andra jämförbara yrken.
Detta minskade löneskillnaderna rejält. Alliansen rev upp detta arbete vid
maktskiftet 2006. Under denna mandatperiod har vi flera gånger föreslagit att
arbetet med att jämställa lönerna återupptas, men vi har gång på gång blivit
stoppade av Socialdemokraterna, miljöpartiet, alliansen, FNL och
Sverigedemokraterna.

Vi menar att en arbetstidsförkortning är nödvändig för
att minska sjukskrivningar
och ge personalen möjlighet
att orka arbeta heltid istället
för deltid.

Genomför försök med 6 timmars arbetsdag
I budgetförhandlingarna med regeringen har Vänsterpartiet försökt få igenom
att försök med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön ska genomföras på
minst en arbetsplats i alla kommuner och landsting. Hittills har inte Socialdemokraterna och Miljöpartiet velat gå med på ett sådant försök. I Lunds
kommun har vi föreslagit liknande försöksverksamheter flera gånger men vi har
blivit nedröstade av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Alliansen, FNL och SD.
Vi menar att en arbetstidsförkortning är nödvändig för att minska sjukskrivningar och ge personalen möjlighet att orka arbeta heltid istället för deltid,
och att det bör provas på arbetsplatser där det idag är höga sjuktal. Målet för
arbetstidsförkortningen ska vara att normen för heltidsarbete i Lunds kommun
är 6 timmar per dag.

Vi arbetar för att den sista
delade turen ska vara
arbetad inom två år.

Delade turer ska vara avskaffade inom två år
Delade turer innebär att de anställda har ett oavlönat uppehåll mitt på dagen
mellan två arbetspass. Arbetsformen är vanligt inom vård och omsorg. I
november 2014 biföll kommunfullmäktige Vänsterpartiets motion om att
avskaffa delade turer. Tre år senare sker fortfarande över 100 pass med delade
turer, varje vecka! Vi tycker att avskaffandet går alldeles för långsamt och har
därför lämnat in en skrivelse till vård- och omsorgsnämnden om att ta fram en
handlingsplan med finansierade åtgärder för hur den sista delade turen ska
kunna vara arbetad inom två år.
Alla anställda ska ha rätt till heltid
Timanställningar är den mest otrygga anställningsformen. En bra arbetsgivare
undviker att använda sig av den. Otryggheten gör att det är svårt att ställa krav
och den anställde lever ständigt i en osäkerhet om det kommer att gå att få ihop
tillräckligt med jobb den aktuella månaden. Vänsterpartiet vill att alla anställda i
Lunds kommun ska ha en fast anställning och heltid om de vill ha det. Vi vill att
kommunen ska fasa ut användandet av bemanningsföretag för att ersätta dessa
med kommunala vikariepooler, med fast anställda vikarier med goda arbetsvillkor och långsiktighet. På så sätt används våra skattepengar på bästa sätt.
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Betalda arbetskläder i förskola och fritidshem
Från och med 2018 måste en arbetsgivare inom äldre och handikapp-omsorgen
ge sina anställda arbetskläder, efter nya riktlinjer från Arbetsmiljöverket.
Vänsterpartiet tycker att Lunds kommun ska gå ännu längre och se till att även
personalen inom förskola och fritidshem får betalda arbetskläder. I sitt arbete
med att lära våra barn om allt mellan himmel och jord utsätts personalens kläder
för stort slitage som det är rimligt att arbetsgivaren står för. Detta är en fråga
som också är en viktig jämställdhetsfråga, inom förskolan och fritidshemmen
arbetar främst kvinnor. Precis som att det är självklart att personalen som sköter
våra parker ska ha anpassade arbetskläder för sin verksamhet så ska personalen
inom förskolan och fritidshemmen ha det.

Rättvis kultur- och fritidspolitik som är
öppen och tillgänglig för alla
Upplevelser, glädje, gemenskap och en aktiv och utvecklande fritid är viktigt
för alla människor. Kulturen är livsnödvändig och måste vara en obunden kraft i
samhället, en förändrande kraft som bidrar till människors medvetande om sig
själva och sin omgivning. Kultur och idrott spelar en roll för demokratin, ger
människor olika uttryckssätt och bidrar till integration, bättre folkhälsa och
vettig sysselsättning för alla.
Vänsterpartiet arbetar för en upprustning och förstärkning inom idrotts- och
fritidsverksamheten, biblioteken och kulturverksamhet inom konst, musik, film
och teater. Kultur- och fritidsverksamheten har drabbats av stora nedskärningar
under en lång rad år, en trend som måste vändas så att nya satsningar kan göras.

Höga avgifter begränsar
vanliga människors tillträde
till idrott och kultur och slår
hårt mot familjer med låga
inkomster eller många
familjemedlemmar.

Sänk avgifterna i kultur- och fritidsverksamheten
Avgifter till kultur och fritid är i grunden orättvist, och Vänsterpartiet menar att
nivåerna på inträdesavgifter i kultur- och fritidsverksamhet måste sänkas. Låga
avgifter gör att alla har råd med en utvecklande fritid och kan ta del av idrott
och motion, medan höga avgifter begränsar vanliga människors tillträde till
idrott och kultur och slår hårt mot familjer med låga inkomster eller många
familjemedlemmar. Vänsterpartiet arbetar därför för att sänka avgifterna i
kommunens kultur- och fritidsverksam-heter, inklusive Kulturskolan.
Kulturskolan ska på sikt vara avgiftsfri och öppen för alla barn och ungdomar.
Kulturen spelar rollen som Lunds stadsmuseum, men höga entréavgifter hindrar
besök. Kulturen ska därför ha fri entré.
Föreningarna behöver ekonomiskt stöd, lokaler och
mötesplatser
Föreningslivet är en viktig grundpelare i samhället. Genom föreningarna lär sig
ungdomar och vuxna ett demokratiskt arbetssätt i praktiken, allt från att leda
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möten och planera evenemang till att arbeta tillsammans med andra människor
som inte har samma bakgrund som en själv. Idrott och kultur är ett bra medel
för att föra samman människor med olika bakgrund och för att bekämpa rasism
och fördomar. Nedskärningar och indragningar inom kommunen drabbar snabbt
föreningarna. Sänkningar av förenings-bidragen eller höjningar av avgifter
tvingar föreningarna till att hitta andra inkomstkällor, vilket ofta innebär att
ungdomarna tvingas sälja lotter eller småkakor för att kunna fortsätta med sin
idrott eller kulturverksamhet.
Många föreningar efterfrågar lokaler där de kan träffas. Vänsterpartiet föreslår
att kommunen är mer generös i användandet av de kommunala lokalerna (t.ex.
skolor) genom att upplåta dessa gratis då de annars står tomma, och menar att
information och bokningssystem av lokaler behöver utvecklas. Kommunen
måste också se till föreningslivets behov när nybyggnation av skolor med
idrottslokaler planeras.

Vänsterpartiet vill införa
prova-på inom både idrott
och kultur. Ungdomar ska
kunna prova på olika typer
av idrotter och kulturverksamheter under några
terminer utan att behöva
bestämma sig för en enda
aktivitet för snabbt.

Barn och ungas fritid
En aktiv och utvecklande fritid är viktig för alla barn och ungdomar i Lund.
Fritidssysselsättningen är inte bara till för att ha roligt utan har också stor
betydelse för ungdomarnas utveckling till ansvarstagande samhällsmedborgare
på olika sätt och en plats där ungdomar kan få hjälp och stöd av vuxna. Fritidsverksamheten ska ha ett blandat utbud, allt från idrott och kultur till fritidsgårdar med friare verksamhet. Vänsterpartiet vill införa prova-på inom både
idrott och kultur. Ungdomar ska kunna prova på olika typer av idrotter och
kulturverksamheter under några terminer utan att behöva bestämma sig för en
enda aktivitet för snabbt.
Fritid för äldre lundabor
Lund, precis som resten av landet, har en åldrande befolkning och dagens äldre
är piggare och friskare längre. Äldre lundabor har rätt till en god fritid, med
utvecklande och intressanta verksamheter inom olika former av idrott, kultur,
folkbildning, diskussioner och möjlighet att hänga med och lära sig nya saker
även efter pensionen. Träffpunkterna är viktiga mötes-platser för äldre lundabor
och biblioteken har en viktig uppgift att erbjuda folkbildning och kostnadsfri
verksamhet.

Vänsterpartiet är emot
nedläggningen av små
biblioteksfilialer, som de på
Järnåkra och Nöbbelöv. Vi
arbetar istället för
utbyggnad och mer
resurser.

Idrott, träning och hälsa
Idrott och sportaktiviteter spelar en viktig roll för många människor. Att heja på
ett lag är att vara en del av en social gemenskap och att själv utöva idrott är
viktigt för hälsan och kan förebygga sjukdomar och skador. Kommunens roll är
att underlätta för både amatör- och elitidrott genom att se till att det finns bra
lokaler och ytor för sportaktiviteter. Många idrottsanläggningar behöver rustas
upp och kommunens underhållsskuld måste arbetas bort. Vänsterpartiet vill att
det anläggs separata boulebanor i Stadsparken så att spelarna inte behöver ta
gångarna i anspråk.
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Mer bibliotek, film, gatukonst och folkbildning åt folket!
Folkbiblioteken har historiskt betytt oerhört mycket som mötesplats för bildning
och åsiktsutbyte. Biblioteken är framförallt viktiga på mindre orter, där det inte
finns så många andra lokaler att samlas i. Biblioteken är fortfarande platser som
är fria från kommersiella intressen och öppna för alla, med plats för studier,
diskussioner och upplevelser. Vänsterpartiet är emot nedläggningen av små
biblioteksfilialer, som de på Järnåkra och Nöbbelöv. Vi arbetar istället för
utbyggnad och mer resurser. Biblioteken tillhör medborgarna och är inte till salu
för privata intressen.

Vänsterpartiet vill bygga
upp ett verktygsbibliotek i
anslutning till ett av Lunds
bibliotek, så att lundaborna
kan låna verktyg som de
behöver under en kortare
tid.

Verktygsbibliotek är en annan typ av bibliotek som till exempel finns i Malmö.
Det är precis som det låter: Ett bibliotek där man kan låna verktyg så alla inte
behöver köpa sina egna, som sedan bara används några få gånger om året.
Vänsterpartiet vill bygga upp ett verktygsbibliotek i anslutning till ett av Lunds
bibliotek, så att lundaborna kan låna verktyg som de behöver under en kortare
tid. ”Fixa till” på Linero är en bra plats för kreativitet och hållbarhet, som inte
bara sparar pengar genom att saker kan lagas utan också bidrar till att människor
får utlopp för sin kreativitet.
Vänsterpartiet vill satsa på filmen som konstart i Lund, genom att stödja
biografen Kino och utöka satsningen på skolbio. Vi vill ge gatukonstnärer
lagliga platser och väggar att utöva sin konst på. Lagliga graffitiväggar finns
idag i flera städer och bidrar till att vitalisera konsten och kulturlivet.
Vänsterpartiet vill höja bidragen till studieförbunden och deras viktiga
bildningsverksamhet.
Lund behöver många olika kulturhus!
I Lund finns flera olika kulturhus, men också flera hus som skulle kunna vara
kulturhus men som inte används idag.
Konsthallen är kommunens egen utställningslokal på Mårtenstorget. Inträdet är
gratis, vilket Vänsterpartiet alltid kommer att försvara. Vi vill bredda Konsthallens verksamhet, så att hallen öppnas för olika kulturella aktiviteter och
konstformer och att lokalen åter blir en mötesplats och forum för debatt. Vad
som visas på Konsthallen är dock i slutändan en fråga för Konsthallens ledning.

Vi har länge arbetat för att
Stenkrossen ska bevaras
och rivningshotet är nu
tack och lov borta. Huset
behöver tas om hand så
att det kan användas lång
tid framöver.

Stenkrossen är ett kulturhus med plats för många olika typer av kultur och
möten. Vänsterpartiet har länge arbetat för att huset ska bevaras och rivningshotet är nu tack och lov borta. Stenkrossen behöver tas om hand så att det kan
användas lång tid framöver.
Folkparken skulle kunna vara ett fantastiskt kulturhus, omgiven av en park mitt
på Väster. Huset har stått tomt i många år, men börjar nu så smått användas
igen. Vänsterpartiet har länge arbetat för en renovering så att det finns plats för
bibliotek, en scen och möjlighet till olika former av kultur.
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Observatoriet i Stadsparken är ytterligare ett av Lunds tomma hus, som borde
renoveras så att det kan bli ett av stadens kulturhus. Att ett så fint och historiskt
viktigt hus som Observatoriet står tomt och inte används är sorgligt – vi borde
fylla Observatoriet med kultur, ateljéer eller utställningar.
Tingshuset i Dalby och Medborgarhuset i Genarp måste behållas av kommunen
för att kunna vara mötesplats och kulturhus för boende i Dalby och Genarp, men
såklart även för lundabor på andra orter. En bra lokal för möten och arrangemang är viktigt för trivseln och sammanhållningen på de mindre orterna i
kommunen.

Solidarisk socialpolitik för rättvisa och
jämlikhet
En aktiv socialpolitik är en förutsättning för att skapa ett solidariskt, rättvist och
jämlikt samhälle. Flera år med borgerligt styre på nationell nivå och nu senast
en socialdemokratisk och miljöpartistisk regering, har förstört många av våra
skyddsnät, försämrat sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Detta har
inneburit att människor som drabbas av de allt sämre socialförsäkringarna måste
söka försörjningsstöd (socialbidrag) av kommunen istället för att få stöd genom
det statliga sociala skyddsnätet. För den enskilde riskerar en försämrad välfärd
att leda till ekonomisk otrygghet vid sjukdom. Dessutom upplevs försörjningsstöd av många som integritetskränkande och begränsande för individens frihet.
Vänsterpartiet arbetar för att återställa de övergripande socialförsäkringssystemen.
Mer resurser till socialförvaltningen
I Lunds kommun har de förebyggande insatserna som skall förhindra att
personer drabbas av ohälsa och ekonomisk otrygghet successivt försämrats eller
tagits bort. Detta får till följd att individer får hjälp och stöd för sent, vilket leder
både till enskilt lidande och onödigt stora kostnader för kommunen. I det förebyggande arbetet måste hela kommunen samarbeta, från förskola och skola till
kulturen, fritidsverksamheten, träffpunkterna och föreningslivet. Vänsterpartiet
verkar för att socialförvaltningen får tillräckliga resurser för att kunna arbeta
förebyggande, och att en resursfördelningsmodell som baseras på befolkningsökningen införs. När befolkningen växer behöver socialförvaltningen, precis
som skolan, få större resurser för att möta befolkningsökningen. Ett solidariskt,
rättvist och jämlikt Lund kräver ett starkt vänsterparti!
Lösningar med individen i centrum
Vänsterpartiet arbetar för att beroendet av försörjningsstöd i Lunds kommun
minskar genom ett aktivt samarbete med individen för att finna arbete,
utbildning eller förebyggande insatser. Samarbetet mellan Arbets-förmedlingen,
Försäkringskassan och Lunds kommun ska förbättras för att ge individen ett
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samlat stöd. Respekten för den enskildes självbestämman-de och integritet ska
prägla samarbetet och myndigheterna ska sitta ner med individen i detta
samarbete. Vänsterpartiet arbetar för att Lunds kommun aktivt bidrar till att
personer som behöver stöd i form av arbets-rehabilitering ska få det inom
kommunens verksamheter. Antalet så kallade ”skyddade anställningar för
personer med funktionsnedsättning” måste öka, efter att under ett antal år
minskat under borgerligt styre.
Bostad Först: En ny politik för att bekämpa hemlösheten
Vänsterpartiet arbetar aktivt för att bekämpa hemlösheten. Kommunen har
enligt socialtjänstlagen ett särskilt ansvar för att stödja personer som har en
socialt problematisk situation. Hemlösheten i Lund är ett sådant problem.
Bostadsproblemet försvårar möjligheterna för individen att lösa arbetslöshet och
andra sociala problem, samtidigt som den stora bostads-bristen idag innebär att
personer som inte har några andra problem eller sjukdomar riskerar att bli
hemlösa eller drabbas av en otrygg boende-situation. En bra socialpolitik är helt
beroende av att bostadsbristen löses genom att fler bostäder med rimliga hyror
och villkor byggs. Lediga bostäder ska i första hand erbjudas till personer som
är helt utan bostad. Metoden ”Bostad först”, utvecklad på Lunds universitet, ska
utökas rejält i Lund, med fler bostäder just för att bekämpa hemlösheten. Bostad
Först innebär att bostaden ses som den viktigaste pusselbiten för att förbättra
livssituationen. Modellen används i Lund idag men är inte tillräckligt utvecklad,
framförallt måste även de privata fastighetsägarna delta i detta arbete. En egen
trygg bostad är en rättighet som inte kan villkoras.
Utöka den sociala jouren
Personer som behöver akut hjälp från socialtjänsten kan ringa den sociala
jouren. Den sociala jouren är dock inte öppen på kvällar och helger, då den
egentligen behövs som mest. Man får då vänta tills den sociala jouren öppnar på
ordinarie kontorstid. Vänsterpartiet föreslår att Lunds kommun utökar
öppettiden på den sociala jouren, så att socialtjänsten kan ge det akuta stöd som
behövs och man undviker att situationen förvärras.

Vänsterpartiet vill utveckla
det förebyggande arbetet.
Det handlar om att tidigt
lämna stöd åt personer
med en begynnande problematik, för att undvika att
problemen växer sig stora.

Satsa på förebyggande insatser
Under åren med borgerligt styre har många bra förebyggande verksamheter
lagts ner. Vänsterpartiet verkar för att istället utveckla det förebyggande arbetet.
Det handlar om att tidigt lämna stöd åt personer med en begynnande problematik, för att undvika att problemen växer sig stora. Den som söker hjälp på grund
av missbruk, bostadslöshet eller andra sociala problem ska få snabba och
effektiva stödinsatser i en öppen verksamhet.
Välkomna nya lundabor med en generös flyktingpolitik
Lund är en internationell stad med en välkomnande befolkning. Vår kommun
har mycket bra förutsättningar för att ta emot nyanlända, oavsett om de kommer
för att studera eller om de har flytt från krig och konflikter. För att kunna ta
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emot nyanlända behöver vi bygga fler bostäder med rimlig hyra och villkor,
utöka svenskundervisningen och se till att det finns gott samarbete mellan kommunen och ideella föreningar. Oavsett vilken bakgrund vi har behöver vi alla
samma saker: En trygg bostad, en stark välfärd och en rolig och utvecklande
fritid med stark gemenskap med andra människor.
Gärna samarbete med utomstående organisationer, men
viktig social verksamhet ska drivas i kommunal regi
Vänsterpartiet anser att det sociala arbetet ska bedrivas av staten och
kommunen, men att det är viktigt att samarbeta med ideella organisationer.
Kvinnojouren och andra föreningar som möter utsatta människor gör otroliga
insatser för ett bättre och mer hållbart Lund. Många av dessa är goda komplement till den kommunala verksamheten och skapar därigenom mervärden.
Vänsterpartiet menar att den ideella sektorn och föreningslivet ska ha ytterligare
stöd, inte minst genom ett utökat föreningsbidrag och trygg finansiering på
längre sikt.
Myndighetsutövning och all grundläggande social verksamhet ska alltid
bedrivas i kommunens regi.

En feministisk kommunpolitik för
jämställdhet och jämlikhet
Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Det innebär att vi erkänner att det finns
en könsmaktsordning och att vi arbetar för att avskaffa den.
Könsmaktsordningen syns i kvinnors obetalda hemarbete, kvinnors lägre löner
och att det på de flesta platser i samhället finns fler män än kvinnor på
beslutsfattande positioner. Inom Vänsterpartiet är jämställdhet på politiska
uppdrag en självklarhet. Minst hälften av våra politiker är alltid kvinnor och vi
delar på de politiska ansvarsområdena på ett jämställt sätt.
Kommunen är en stor arbetsgivare, framförallt för många av de yrken som
domineras av kvinnor. Utvecklingen i kommunen påverkar därför väldigt
många kvinnors liv. Nedskärningar i förskolan och äldreomsorgen drabbar
kvinnor, inte bara som anställda utan också som föräldrar och anhöriga.
Kommunen behöver därför en bra och stark feministisk politik!

Vänsterpartiet arbetar
ständigt för en ny satsning
på jämställda löner - för att
nå ända fram krävs ett starkt
vänsterparti.

Jämställ lönerna i Lund - lika lön oavsett kön
Att utjämna löneklyftorna och erbjuda heltidstjänster är viktiga delar av en
feministisk kommunpolitik. Det finns fortfarande löneskillnader mellan kvinnor
och män i Sverige, både på grund av att kvinnors löner är lägre men också för
att kvinnor jobbar deltid i högre utsträckning och fortfarande tar störst ansvar
för hemarbete och barn. I Lund har löneskillnaderna mellan yrken som
domineras av män och yrken som domineras av kvinnor ökat de senaste åren,
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trots att kommunen styrs av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Vänsterpartiet kräver en lönekartläggning som inte viftar bort dessa skillnader
eller skyller på “marknaden” och konkurrens mot privat sektor.
Under 2005 lyckades Lunds kommun efter ett initiativ från Vänsterpartiet
minska löneklyftorna i kommunen med 44 %. Den borgerliga majoriteten
avbröt projektet när de kom till makten, och löneskillnaderna mellan kvinnooch mansdominerade yrken i kommunen har återigen ökat kraftigt. Men vi ger
inte upp! Vänsterpartiet arbetar ständigt för en ny satsning på jämställda löner för att nå ända fram krävs ett starkt vänsterparti.

Vänsterpartiet arbetar för
att avskaffa de ofrivilliga
delade turerna, men trots
att vi har fått med oss en
majoritet av de andra
partierna så går arbetet
alldeles för långsamt.

Delade turer ska avskaffas
Inom många kvinnodominerande yrkesgrupper, framförallt inom vården, finns
ett stort problem med delade turer. Delade turer betyder att schema-läggningen
är sådan att en person jobbar några timmar på morgonen och sedan ett par
timmar igen på kvällen, med en lång paus däremellan. Resultatet blir tidiga
morgnar och sena kvällar, med ett par timmars paus som ofta inte kan användas
till något annat än att vänta in nästa arbetspass. Vänsterpartiet arbetar för att
avskaffa de ofrivilliga delade turerna, men trots att vi har fått med oss en
majoritet av de andra partierna så går arbetet alldeles för långsamt.
Våld mot kvinnor ska inte förekomma
Oavsett var det sker är mäns våld mot kvinnor kopplat till den ojämlika
fördelningen av makt i samhället. Lunds kommun har ett handlingsprogram för
att motverka våld mot kvinnor men hittills har det varit mycket prat men väldigt
lite handling. Vänsterpartiet kräver att Lunds kommun förverkligar handlingsprogrammet, och att man samtidigt arbetar med att uppdatera och förbättra det.
Kommunen driver idag ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Den stora
bostadsbristen gör dock att det är svårt för kvinnorna att flytta från det skyddade
boendet till en vanlig bostad. Bostadsbristen måste byggas bort och den största
andelen av de bostäder som byggs ska även framöver vara hyresrätter. Vi har
även föreslagit att kommunens sociala jour utökas, för att personer som utsatts
för våld eller hot även efter kontorstid ska ha någonstans att vända sig till.

Vänsterpartiet föreslår att
kommunen ska granska
alla verksamheter utifrån
ett jämställdhetsperspektiv
och arbetar med
jämställdhetsintegrering.

Vi ska lägga grunden för jämställdhet i skolan
Vänsterpartiet vill ha en skol- och fritidsverksamhet som aktivt motverkar
traditionella könsroller och könsmönster, och ger alla barn samma möjligheter
till kunskap, att delta i fritidsaktiviteter och att utvecklas som individer. För att
alla elever ska nå kunskapsmålen krävs mer personal i skolan och att en
medveten genuspedagogik införs i all verksamhet som är kopplad till skola,
förskola och fritidsverksamhet – även i skolhälsovården och på skolbiblioteken.
Skolan ska ge verktyg som omvandlar rädsla till styrka, vi vill därför att
feministiskt självförsvar ska erbjudas i skolan. Feministiskt självförsvar bygger
på mentalt, verbalt och fysiskt självförsvar för att kunna ta sig ur en hotfull
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situation. Detta ökar tjejers självförtroende och ger handlingsberedskap inför
kränkande situationer.
Jämställdhetsintegrera Lunds kommun
Vänsterpartiet föreslår att kommunen ska granska alla verksamheter utifrån ett
jämställdhetsperspektiv och arbetar med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering är ett sätt att säkerställa att kommunens resurser fördelas jämlikt
mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, i hela kommunens verksamhet.

Ett öppet och välkomnande Lund – mot
rasism och diskriminering
Grunden för en fungerande integration och ett samhälle utan rasism är en
generell välfärd med aktiva insatser mot all form av diskriminering. För att
bryta segregationen är den generella välfärdspolitiken viktigast: bostäder för
alla, en skola där alla elever mår bra och lär sig det de ska, och en äldreomsorg
där äldre känner sig trygga.

Kollektivavtal är grunden för
en rättvis och välfungerande
arbetsmarknad.

Det offentliga samhället i kommunerna, regionerna/landstingen och staten har
stora möjligheter att skapa olika former av arbetstillfällen så att även de som
står långt från arbetsmarknaden kan få en egen försörjning. Kollektivavtalen är
grunden för en rättvis och välfungerande arbetsmarknad. Det ska inte vara
möjligt att ställa människor mot varandra genom låglönekonkurrens och sämre
villkor för delar av arbetsmarknaden. Kommunens anställningspolitik ska aktivt
motarbeta diskriminering.
Skolans viktiga uppdrag
Skolan har en extra viktig roll i ett solidariskt och jämlikt samhälle. En bra och
likvärdig skola är en skola som inte delar upp elever utifrån olika bostadsområden eller bakgrunder. Vänsterpartiet arbetar i riksdagen för att det fria
skolvalet ska avskaffas. Vi ser att det leder till att skolor blir segregerade och
uppdelade. Modersmålsundervisningen är viktig för att elever ska kunna tillgodogöra sig övrig undervisning i skolan, men också för att elever ska känna
stolthet över sin och sin familjs bakgrund och för att Sveriges befolkning ska ha
stor kompetens i många olika språk och traditioner. Mer resurser till modersmålsundervisningen är nödvändigt för att ge alla elever möjlighet att göra bra
ifrån sig och ta till sig kunskap i skolan.
Lund agerar mot diskriminering!
Vi ska alla vara redo att agera aktivt mot alla former av diskriminering och
rasism. Att människor på grund av ursprung, utseende, kultur eller religion
behandlas annorlunda kan aldrig accepteras. Detta förhållningssätt ska prägla all
kommunal verksamhet och alla kommunens arbetsplatser. Det är framförallt
viktigt att arbeta mot alla former av rasism, hot och hat i skolorna, så att barn
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och ungdomar tidigt i livet lär sig ett solidariskt tankesätt och självklarheten att
alla människor är lika värda och ska ha samma möjligheter.
Handlingsplan för minoriteter
Vänsterpartiet har under mandatperioden fått igenom att förslag om att Lunds
kommun ska anta en handlingsplan för nationella minoriteter. Genom den kan
Lunds kommun arbeta systematiskt med föreningar för de nationella minoriteter
som finns i Lunds kommun. Vänsterpartiet anser att Lunds kommun bör starta
ett romskt informations- eller medborgarcentrum, liknande det som finns i
Malmö. Romerna är en av Sveriges nationella minoritetsgrupper och en grupp
som under hundratals år har utsatts för rasism och diskriminering. Det är
mycket viktigt att romernas delaktighet i samhället ökar.
En öppen och välkomnande stad
Vänsterpartiet menar att Lund har väldigt bra förutsättningar för att ta emot
många flyktingar. Lund är en öppen och välkomnande stad med lång historia av
inflyttning och mångfald bland befolkningen. Lunds utmaning är bostadsbyggandet. Vänsterpartiet arbetar för ett ökat bostadsbyggande med stort fokus
på hyresrätter, så att alla som bor i Lund ska ha ett tryggt och bra boende.
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Rösta på Vänsterpartiet
Om vi gemensamt arbetar för ökade resurser till vården, bättre löner och arbetsvillkor kan vi förändra
verkligheten. Det vet vi. Vi har gjort det många gånger förr. Tro inte på politikerklyschor om att ingenting
går att förändra och att allt är förutbestämt. Politik är inget sällskapsspel. Solidaritet betyder att vi står upp
för varandra.
De allra flesta skulle tjäna på att samhället blev mer jämlikt, skolsegregationen upphörde och arbetsmiljön
blev bättre. Trots det har det tolv år i rad genomförts nedskärningar i Lunds välfärd. Vi behöver inte mer av
den politiken. Vi står inför ett vägval. Den 9 september är din röst lika mycket värd som Sveriges rikaste
persons röst. Använd den för att skapa en framtid som tillhör oss alla – inte bara några få. Rösta på
Vänsterpartiet!
Har du några frågor om vår politik eller om hur du kan engagera dig får du gärna mejla oss på adressen
info@lundavanstern.se. Vill du bli medlem och hjälpa till i kampen för ett jämlikt Sverige blir du det enkelt
via hemsidan: www.vansterpartiet.se/blimedlem .
Nu behöver vi ditt stöd för att förändra! Rösta på Vänsterpartiet den 9 september.
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