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Behåll förskoletimmarna för barn till
föräldralediga och arbetslösa
Liberalerna anser att förskolan är
viktig både för barnens utveckling
och för att avlasta föräldrarna.
Därför motsätter sig Liberalerna
förslaget om att minska antalet
timmar som barn till föräldralediga
och arbetslösa har rätt till att gå på
förskola. Istället vill partiet att Lund
behåller de 25 timmar per vecka som
barn har rätt till idag.
Förskolan spelar en allt viktigare roll
inför skolgången. Den har en egen
läroplan och utbildade pedagoger.
Barnen stimuleras och utvecklas av en
kombination av pedagogisk verksamhet och lek. Därför har åren i förskola
en stor betydelse för barnens utveckling.
En del partier förespråkar en sänkning
av antalet timmar som barn till föräldralediga och arbetslösa har rätt till att
gå på förskola, från 25 till 15-20 timmar per vecka. Men för den som precis
har fått ett nyfött barn kan möjligheten
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att låta äldre syskon gå på förskola fem
timmar dagligen ge en viktig avlastning. Samtidigt skapar det trygghet för
det äldre syskonet och andra barn på
förskolan att kunna vara en naturlig del
av barngruppen under hela dagen. Att
få ett mindre syskon eller att föräldrar
behöver söka arbete är i sig stort nog.
Att då behöva minska tiden på förskolan kan bli en onödig negativ förändring för barnet.

ralediga kan vara en del av en gemenskap 25 timmar per vecka är ju ett
erbjudande, inte ett tvång. Förskolan
ger barnen goda förutsättningar att
utvecklas, det ser jag inte minst på
mina egna barn. Dessutom främjar det
likvärdighet och integration. Jag tycker
att det är viktigt att vi utgår från barnen
och att erbjudandet ska finnas kvar,
fortsätter Philip Sandberg (L).

– Trenden är att fler kommuner erbjuder ökat antal timmar på förskolan för
föräldralediga och arbetslösa. Det vore
olyckligt, inte minst för barnens skull,
om vi i Lund går åt motsatt håll och ger
försämrade möjligheter, säger oppositionsrådet Philip Sandberg (L).
Argumentet som en del partier framför är ju att ”barnen har rätt till sina
föräldrar”, håller du inte med om
det?
– Självklart. Men att barn till föräld-

Philip Sandberg (L), oppositionsråd
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Det ska löna sig att utbilda sig
Det måste löna sig bättre att utbilda sig. Det säger Liberalerna i sin
skuggbudget i riksdagen och föreslår
att färre ska betala statlig skatt.
Enligt en ny rapport från OECD är
Sverige idag det land i hela västvärlden
där det lönar sig allra sämst att utbilda
sig. För många, framför allt för kvinnodominerade yrken i offentlig sektor, är
en utbildning en ren förlustaffär i plånboken. Då belönas man inte för att man
investerar i en utbildning, tar studielån
och avstår från lön under ett antal år.
En viktig orsak är att skattesystemet
idag straffbeskattar utbildning.
– Det är helt fel. Idag klassas var tredje
heltidsarbetande som så rik att de att
inte ska få behålla mer än hälften av
en inkomstökning. Liberalerna föreslår
därför att färre ska betala statlig skatt.
Det ska löna sig att utbilda sig och ta
ansvar på jobbet, säger Mats Persson
(L), riksdagsledamot från Lund.
Liberalernas förslag innebär att
400 000 svenskar färre behöver betala

Mats Persson bor i Lund och är ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna.

50 procent i marginalskatt. Kontrasten
är tydlig till den rödgröna regeringen,
som har gjort 100 000-tals svenskar till
höginkomsttagare.
– Det handlar om synen på rättvisa.
Där socialisten ser rättvisa som att alla
har lika mycket ser liberalen att rättvisa

är att alla har samma förutsättningar,
men där utbildning, ansvarstagande
och höga ambitioner ska löna sig. Det
är rättvist att den som anstränger sig
och tar ansvar också får frukterna av
detta, avslutar Mats Persson.

Måltidslyft inom äldreomsorgen
och satsning på ny teknik
Liberalerna föreslår ett måltidslyft
inom äldreomsorgen för att minska ensamheten och undernäringen
bland många äldre. Det ska vara
vällagad mat, som äts i sällskap med
andra.
– För många människor är måltiden
en positiv del av dagen och en viktig
samlingspunkt för att träffa familj,
arbetskollegor eller vänner. Tyvärr är
måltider som äts i ofrivillig ensamhet
ett vanligt inslag i vardagen för många
äldre, säger Tove Klette (L), ledamot i
Vård- och omsorgsnämnden i Lund.
Förslaget om måltidsvänner innebär att
äldre ska kunna ansöka om en måltidsvän genom Volontärföreningen.
– Volontären kommer hem och hämtar
den äldre, och sedan går man tillsammans till en restaurang eller Träffpunkt
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och äter gemensamt, förklarar Tove
Klette.

Måltidsvännen arbetar ideellt men
kommunen bjuder på hans eller hennes
mat. Det ska även vara möjligt att hämta mat och äta tillsammans i den äldres
hem. Liberalerna föreslår också att ett
nytt RUT-avdrag för matlagning för
äldre, ett ”Mat-RUT”, införs.

Robotarm med sked ger möjlighet
att äta när och i vilken takt man vill.
Rullatorer, som kan gå i trappor, innebär ökade möjligheter till utevistelse,
fortsätter Tove Klette.

Liberalerna vill även satsa på ny teknik
med robotar och IT-hjälpmedel, som
skapar möjligheter till trygghet och
självständighet för äldre och personer
med funktionsnedsättning. Så har t.ex.
ett 40-tal äldre med hemtjänst numera
tillsyn nattetid med hjälp av kamera.
De slipper bli väckta när nattpersonalen
kommer och går.
– Toaletter med dusch och tork möjliggör toabesök utan hjälp av personal.

Tove Klette
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Lund kan bättre
Liberalerna i Lund håller på att ta fram ett nytt politiskt program inför
nästa års val. Tillsammans med dig vill vi utarbeta förslag som gör
Lund till en ännu bättre stad att bo, leva, studera, jobba och pensionera sig i. Därför skulle vi vilja be dig att besvara nedanstående enkät.
Skicka in enkäten senast den 26 november 2017 till Knut den stores gata 7,
222 21 Lund eller gå in på www.liberalernalund.se/enkat för att besvara enkäten
på internet. Bland de inskickade enkäterna kommer vi att lotta fram två vinnare,
som får två biobiljetter var.
Tack för din medverkan!
1. Vilka politiska frågor är särskilt viktiga för dig?

2. Vad tycker du är det allra bästa med att bo i Lund?

3. Om du fick helt fria händer att ändra på något i Lund, vad skulle det då vara?

Inför källsortering
på gator och torg

Lund ligger på många sätt i framkant när
det gäller källsortering av avfall. Kommunen fick tidigare i år Avfall Sveriges
pris som bästa återvinningskommun
i Sverige. En hög andel av hushållen
källsorterar. Källsortering i den offentliga miljön har däremot inte kommit lika
långt. På de flesta offentliga platser saknas fortfarande möjligheter till källsortering och Lund ligger i det avseende långt
efter många andra jämförbara städer.
Liberalerna vill att kommunen höjer ambitionsnivån och möjliggör sortering av
sopor och avfall på ett mer klimat- och
miljösmart sätt på offentliga platser. Liberalerna föreslår därför att utformningen
av de offentliga papperskorgarna ses över
och att de utrustas med särskilda kärl för
till exempel PET-flaskor. Även vid stora
evenemang, såsom Valborgsfirandet, vill
partiet förbättra möjligheten till källsortering. På så sätt spar vi på våra gemensamma resurser och miljön.

Nya invalda liberaler

Sushma Uthappa-Schwerdt är 35 år
och bor i Dalby. Hon är ny ersättare i
Barn- och skolnämnd Lund stad. Sushma
arbetar med global rekrytering och har
bott i vitt skilda delar av världen, däribland Indien, Kenya och USA

Joakim Vasiliadis är 49 år och bor i
Lund. Han är ny ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden. Joakim jobbar som
lärare i tyska och engelska. På fritiden
gillar han att läsa, resa, titta på fotboll
och njuta av familjelivet.
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David och jätten Goliat
Tidigare i år var vi många som upprördes över att en populär restaurang i centrala Lund skulle tvingas riva upp
sitt 24 år gamla trädäck för att det bryter mot kommunens riktlinjer. Restaurangägaren Vassilis Kourkakis fick
ett brev från polisen om att trädäcket skulle vara borta
efter fem dagar.
Plötsligt hotades hans verksamhet med tio anställda. Vi
liberaler reagerade och krävde att kommunen skulle visa mer
flexibilitet och värna om våra restauranger och handlare. De
är viktiga för att få en levande och attraktiv stadskärna.
I oktober kunde vi läsa om Darren Ward som nekats tillstånd
att ha sin mobila kaffeförsäljning i Stadsparken eftersom
kommunen inte vill att den ska konkurrera med Stadsparkscaféet. Han kommer dit på en flakcykel som han byggt
om till kaffevagn och säljer kaffe med veganmjölk i nedbrytbara kaffemuggar till föräldrar vid lekplatser där det inte
finns ett café i direkt anslutning. Istället för att hitta käppar i
hjulen måste vi uppmuntra och främja entreprenörer som gör
rätt för sig. Här har vi en småföretagare som arbetar hållbart
och klimatsmart och så säger kommunen nej bara för att man
är rädd för konkurrens.
Men värst av allt är kanske hur karate- klubben och dess
ordförande Tomas Lindgren behandlats. En sann eldsjäl
som arbetar med ungdomar och som arbetar mycket med att
inkludera funktionshindrade och nyanlända i karateklubben.
I brist på egna lokaler fick Tomas och ett antal andra klubbar
löfte av kommunen om ett nytt kampsportscentrum där de
skulle kunna ha sin träning. Det rann ut i sanden trots stort
engagemang från föreningarna. Till slut tröttnade Tomas
Lindgren och hittade egna lokaler på Gastelyckan. Lokalen
gjordes om invändigt så att den kan användas till träning och
glädjen bland barn
och ungdomar var stor
att de äntligen skulle
kunna träna igen. Då

fick de beskedet från kommunen om att de invändiga förändringarna kräver bygglov och att lokalen inte fick användas
under tiden. De tömde och stängde lokalen och fick återigen
leta efter tillfälliga träningslokaler i olika delar av Lund.
När ärendet kom upp i byggnadsnämnden föreslog Socialdemokraterna och Miljöpartiet att hyresvärden skulle tvingas
betala svindlande 100 000 kronor i sanktionsavgift. En hög
avgift som riskerar att slå mot karateklubbens ekonomi och
därmed deras barn- och ungdomsverksamhet. Liberalerna
och resten av Alliansen föreslog att den skulle sänkas till 25
000 kronor, en summa som är helt i enlighet med plan- och
bygglagen. Det hjälpte inte.
De rödgröna fick igenom sitt förslag. När kommunen använder sin organisation och ekonomiska muskler för att slå
mot små företag och små föreningar får det mig att tänka på
David som slåss mot jätten Goliat. Lund kan bättre än så här.

Philip Sandberg (L), oppositionsråd

Vill du vara med och påverka?
Bli medlem och engagera dig för ett bättre Lund.

www.liberalerna.se/bli-medlem
kontakta oss på mats.persson@liberalerna.se

Välkommen
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