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Förbättra tryggheten i Lund
Inrätta kommunala trygghetsvakter
och gör en översyn av den lokala
ordningsstadgan så att tryggheten
kan säkras. Det är några av förslagen som Liberalerna nu föreslår för
att förbättra tryggheten kring Lunds
central, Clemenstorget, Bantorget
och Knut den Stores Torg.
– Lund är generellt sett en ganska trygg
kommun, men den så kallade C-triangeln kring Lunds central är kommunens
mest brottsutsatta plats. Trots att Lunds
C är Sveriges tredje största station
finns bara en ordningsvakt till skillnad
från t.ex. Knutpunkten i Helsingborg
som har sex stycken. Det håller inte,
både lundabor och besökare ska kunna
känna sig trygga när de rör sig i, och
omkring, stationsområdet, säger oppositionsrådet Philip Sandberg (L).
Philip Sandberg fortsätter:
– Det handlar om ett antal individer
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som tigger, enskilt eller i grupp, på ett
sätt som upplevs aggressivt vid t.ex.
bankomater och biljettautomater. Men
det är även en grupp med olika typer
av missbruksproblematik som uppträder högljutt och ibland hotfullt.

Philip Sandberg menar att det behövs
tydligare förebyggande insatser.
– Vi behöver samarbeta mer med civilsamhället för att på ett tidigt stadium
fånga upp individer som hamnat snett.

Men det finns också andra delar av
Lund som ibland upplevs som otrygga och stökiga. Liberalerna har i sin
skuggbudget på riksplanet gjort en stor
satsning på polisen och även kommunala trygghetsvakter. Det skulle för
Lunds kommuns del innebära 59 nya
poliser och 24 trygghetsvakter. Skulle
förslaget bli verklighet vill Liberalerna
i Lund prioritera Lunds central, Norra
Fäladen, Klostergården och Linero.
– I trygghetsmätningar sticker
vissa områden som exempelvis Norra
Fäladen ut. Som lundabo ska du kunna
känna dig trygg oavsett var i kommunen du bor. Då kan vi inte bara sitta
och titta på, säger Philip Sandberg (L).
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Skolan avgör barnens framtid
Friskolorna hotas av en ny utredning. Om den så kallade Reepaluutredningen blir verklighet kommer
många friskolor skulle få stänga ned
sin verksamhet.
I Lund finns många populära friskolor. Engelska skolan på St Lars och
Lars-Erik Larsson gymnasiet vid
Lindebergska skolan är några exempel
på fristående skolor med höga studieresultat.
– Jag ser med oro på hur man försöker hindra föräldrars och elevers rätt
att välja skola. Föräldrar och elever vet
nämligen bättre än politiker vad som
är bäst för dem, säger Mats Persson,
Riksdagsledamot (L) från Lund.
Mats Persson fortsätter:
– Svensk skola behöver så mycket
mer. Det är orättvist att det är så stora
skillnader mellan skolor beroende på
vilken kommun man bor i. Vi måste
garantera att alla barn får samma möjligheter. Eftersom skolan är avgörande
för våra barns framtid och för deras
livschanser och möjligheter ska det
inte vara ett lotteri.

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

Lärarna som har Sveriges viktigaste
yrke måste få fler karriärmöjligheter,
rätt till vidareutbildning och fortsatt
höjda löner.
– Därför är det alarmerande att så
mycket arbetstid för lärarna går åt
till så mycket administrativt arbete.
Låt proffsen vara proffs, säger Mats
Persson.

Liberalerna har under lång tid lyfta
fram skolan som det viktigaste samhällsområdet.
– Det är egentligen ganska enkelt.
Kunskap ger människor makt. Går det
bra för skolan, går det bra för Sverige,
avslutar Mats Persson.

Tydligare krafttag mot undernäringen bland äldre
Enligt Socialstyrelsen finns det runt
40 000 i hemtjänsten, på korttidsboenden och äldreboenden som är
undernärda. Ytterligare 100 000 personer är i farozonen att bli undernärda. Nu föreslår Liberalerna tydliga
krafttag mot undernäringen.
Lagad-mat-garanti, måltidsvänner
och möjlighet att äta på skolorna efter
elevernas lunch. Det är tre av Liberalernas förslag på hur undernäringen bland
äldre i Lund ska minskas.
– Det krävs ett måltidslyft. Mat och
måltider måste ses som strategiska och
centrala delar i omsorgen, säger Tove
Klette (L), ledamot i Vård- och omsorgsnämnden i Lund.
Liberalerna vill att äldre ska kunna äta
på restaurang eller på Träffpunkten
tillsammans med en ”måltidsvän” från
Volontärförmedlingen. Måltidsvännen
är tänkt att vara en volontär, som får
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maten bekostad av kommunen.
– Måltider, som äts i ensamhet, är
många äldres vardag, men måltiden
är mer än det som ligger på tallriken.
Det krävs mer för att få fram aptit och
matglädje, säger Tove Klette.

att omfatta matlagning – en mattjänst
för äldre helt enkelt.
– Liberalerna i Lund satsar på ett
måltidslyft med vällagad mat som äts
i sällskap med andra, avslutar Tove
Klette.

Liberalerna vill även se över rutinerna
för att bättre upptäcka varningssignaler
på undernäring, till exempel trötthet,
förvirring, halvätna portioner och
tuggsvårigheter.
– Det hjälper inte hur smidiga
leveranserna är eller hur mycket näring
maten innehåller, om halva portionen
blir kvar på tallriken, säger Tove Klette.
På sikt vill Liberalerna att en lagadmat-garanti ska införas, så att äldre får
hjälp med hemlagad mat. I budgeten
2018 slår partiet vakt om den nuvarande matlagningen i hemmet, som tyvärr
hotas av avveckling. Liberalerna vill
också att RUT-avdraget utvecklas till

Tove Klette
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Läkarupprop måste tas på allvar

Nu införs Liberalernas
förslag om märk-DNA

Svårt att få tid hos doktorn och
ansträngd arbetsmiljö. Vårdcentralerna i Skåne brottas med stora
problem. Nu kräver Liberalerna
åtgärder.

Efter förslag från Liberalerna startar nu en verksamhet med märkDNA som ett pilotprojekt under ett
års tid i Genarp och Södra Sandby.

I ett upprop av 573 läkare larmas om
hårt ansträngda vårdcentraler, som
riskerar att hota patientsäkerheten.
– Det är mycket allvarligt. I grund
och botten handlar det om att det
rödgröna styret under de senaste åren
har gjort smygbesparingar på vårdcentralerna. Det är fel. Vi borde, tvärtom,
satsa mer på vårdcentralerna så att
människor kan komma till doktorn i
tid, säger Inger Tolsved Rosenkvist.

När man sparar på vårdcentralerna
hamnar äldre på vårdavdelningar istället för att kunna vårdas hemma.
– Det skapar otrygghet. Besparingarna på vårdcentralerna måste upphöra
omedelbart. Vi ska kunna lita på vården, då krävs det bättre tillgänglighet
och mindre byråkrati, avslutar Inger
Tolsved Rosenkvist.

Efter ett år ska projektet med märkDNA i Genarp och Södra Sandby
utvärderas. Därefter tas beslut om det
ska utvidgas till hela kommunen.
– Lund ska vara en trygg kommun,
punkt slut. Vi ska göra det så besvärligt
som det bara går för bovarna, fortsätter
Philip Sandberg (L).

Enligt läkarna har administrationen
ökat mycket det senaste året. Läkarna
sitter mycket tid framför datorn för att
skicka remisser, ta emot remisser och
annan administration, istället för att
träffa patienter. När allt mer tid läggs
på pappersarbete blir det mindre tid för
att möta skåningarnas vårdbehov, säger
Inger Tolsved Rosenkvist.
Vårdcentralerna är basen i sjukvården.

Märk-DNA är ett samlingsnamn på en
ny typ av märkning av föremål som gör
det möjligt att spåra dem.
– Erfarenheterna från andra kommuner som infört märk-DNA är en kraftig
nedgång av antalet inbrott i bilar och
bostäder. Vi måste minska antalet bostadsinbrott, därför är detta ett viktigt
initiativ, säger oppositionsrådet Philip
Sandberg (L).

Inger Tolsved Rosenkvist, Torna Hälestad

Nya förtroendevalda för Liberalerna i Lund

Staffan Bolin är 63 år och bor i Lund.
Han är ny andre vice ordförande i
Barn- och skolnämnd Lund stad.

Joanna Lundell är 54 år och bor i
Veberöd. Hon är ny ersättare i Renhållningsstyrelsen.

Peter Hedberg är 54 år och bor i
Björnstorp. Han kommer att bli ny
ersättare i Miljönämnden.

Staffan har lång erfarenhet vad gäller
kvalitetsarbete inom utbildning.

Joanna är lärare i svenska och engelska, och har dessförinnan jobbat som
journalist.

Peter är egenföretagare och gillar att
sporta på fritiden.
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Vinn bio-biljetter till Kino i Lund
De två första korrekt ifyllda och inskickade korsorden vinner två biobiljetter
vardera.

Idéerna stupar av byråkrati och krångel
Det finns mycket i Lund som är fantastiskt. Vi har låg
arbetslöshet, rikt föreningsliv, diversifierat näringsliv, ett
anrikt universitet och strategiskt geografiskt läge med goda
kommunikationer. Men med alla våra goda förutsättningar
borde vi kunna prestera ännu bättre.
Trots alla våra goda förutsättningar blöder kommunkassan.
Varför? Det finns naturligtvis många förklaringar. Färre
ska försörja allt fler. Staten vältrar över olika kostnader på
kommunerna. Men låt mig ta min utgångspunkt i januari i
år. Då blev det känt att uteserveringen på en uppskattad och
välbesökt restaurang i Lund tvingas riva upp sitt 24 år gamla
trädäck för att det inte stämmer överens med riktlinjerna
för hur gatubilden ska se ut, trots att reglerna funnits sedan
2007. Liberalerna och resten av Alliansen protesterade medan det rödgröna styret tyckte att det var rätt. Restaurangen
har nu tvingats riva det för att därefter lägga ett nytt.
En månad senare fick de rödgröna igenom en motion som
innebär att fackliga ombudsmän från Byggnads och andra
LO-förbund kan användas till att kontrollera företag genom
att utan förvarning kunna begära ut i princip vilken information som helst, bland annat företagets bokföring liksom
lönelistor för samtliga anställda, även för dem som valt att
stå utanför facket. Lagrådet varnar för att denna modell
missgynnar småföretag kraftigt eftersom det ökar den totala
regelbördan för företagen.

Skicka ditt korsord med namn och adress till Liberalerna Lund, Knut den
stores gata 7, 222 21 Lund eller inskannad till lund@liberalerna.se

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

Det är två exempel hämtade ur Lund, långt utanför kommunens kärnverksamhet. Även om vi har en av Skånes högsta
skattesatser i ett land med ett av världens högsta skattetryck
fokuserar vi ofta på fel saker. Beslutsfattare landar många
gånger i slutsatsen att det behövs mer pengar. Det finns naturligtvis delar av välfärdens kärna som behöver ekonomiska tillskott, men det handlar till stor del om att resurserna
inte används på rätt sätt.
Vi behöver våga stå upp för synen att välutbildade inte ska
göra mer av de administrativa arbetsuppgifterna. En effektivare förvaltning och större frihet och ansvar för lärare och
sjuksköterskor är en stor bit av pusslet för att få vår offentliga sektor att fungera bättre. Låt proffsen vara
proffs. Administrativa uppgifter som idag
utförs av akademiskt utbildade bör istället
utföras av andra grupper.
Vårdbiträden och lärarassistenter i
skolan skulle kunna göra stor skillnad.
Men det kräver att vi gör upp med
jantelagen, synen att ingen är för fin
för att göra de mindre kvalificerade
arbetsuppgifterna. Och det kräver att
krångel, klåfingrighet och byråkrati
får stå åt sidan. Annars blir idéerna i
idéernas stad Lund aldrig verklighet.
Philip Sandberg (L)
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