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Så här påverkas du av Lunds nya budget
Alliansens budget för nästa år innehåller en rad förbättringar och nyheter, flera av dem på Liberalernas
initiativ.
En satsning görs på elevhälsan för att motverka stress och psykisk ohälsa bland unga.
Ett pilotprojekt med skolassistenter införs för
att avlasta pedagogerna och förbättra deras
arbetsmiljö. Lärarlönerna höjs genom att de
lärare som inte fick ta del av lärarlönelyftet
men uppfyllde kriterierna får 2500 kronor
mer i månaden. En extra satsning görs på
personaltäthet inom förskolan och de lägre
årskurserna (F-3). Dessutom backade övriga
allianspartier från förslaget om att förändra
vistelsetiderna för barn till föräldralediga.
Men Liberalerna har även drivit fler trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser, t.ex. trygghetsvakter i centrala Lund, mer
belysning och införandet av märk-DNA för
att motverka inbrott i bilar och bostäder.
– Alla lundabor ska kunna känna sig trygga,
både i sina hem och på gator och torg, säger

Philip Sandberg (L), oppositionsråd för
Liberalerna.
Alliansens budget innehåller även satsningar
på förbättrat näringslivsklimat, ökat vägunderhåll, kortare köer till Kulturskolan,
förbättringar av rekreationsområdet Skrylle
och fler satsningar på välfärdsteknologi inom
äldreomsorgen. Tillsammans tar Alliansen
även strid för att behålla fria bussresor för
seniorer över 75 år och har ambitionen att
sänka skatten med 10 öre från år 2020.
– Trots att vi har väldigt låg arbetslöshet och
nio gånger mindre utlägg för socialbidrag
än Malmö har vi exakt samma skatt som
dem. Helsingborg har en hel krona mindre.
Med de förutsättningarna Lund har borde vi
kunna prestera betydligt bättre, säger Philip
Sandberg.

Satsningarna finansieras genom större
vinstutdelning från de kommunala bolagen,
en lägre investeringsbudget och att kostnaderna för ekologiska livsmedel minskas.
– 98 procent av våra äpplen importeras från
Polen och Italien bara för att de måste vara
”ekologiska”. Det ger högre utsläpp, högre
kostnader och slår ut lokala producenter. Vi
vill, till skillnad från de rödgröna partierna,
inte låsa oss vid att 100 procent måste vara
ekologiskt utan även ta andra hänsyn, till
exempel närodlat, säger Philip Sandberg (L).

– Men det ska göras ansvarsfullt och inte
gå ut över välfärdens kärna med skola och
äldreomsorg. Lund ska vara en kommun där
din bakgrund inte ska avgöra din framtid,
fortsätter Philip Sandberg (L).

Liberalerna Lunds topprioriteringar
•
•
•
•

Mer resurser till skolan. Fokus på ökad kunskap, minskad psykisk ohälsa och
bättre villkor för lärarna.
Satsningar på välfärdsteknologi och måltidslyft för en äldreomsorg med ökad
valfrihet och minskad ensamhet och undernäring.
Ett förbättrat näringslivsklimat där företag tillåts växa och utvecklas.
Ökad trygghet på gator och torg, bl.a. med trygghetsvakter på brottsutsatta
platser.

Philip Sandberg (L), oppositionsråd

Inger Tolsved Rosenkvist (L)

”Personal på våra vårdcentraler går på knäna”
De senaste åren har Inger Tolsved
Rosenkvist (L), regionpolitiker för
Liberalerna, besökt vårdcentraler runt
om i Skåne för att diskutera vårdens
utmaningar direkt med personalen.
– Många har vittnat om trötthet, stress och
att de träffar allt färre patienter och ägnar allt
mer tid åt administration, säger Inger Tolsved
Rosenkvist.
Idag lägger läkare och sjuksköterskor ungefär
en tredjedel av sin arbetstid på administration.
Byråkratin har växt på kärnverksamhetens
bekostnad. Att mäta, kontrollera och följa upp
tar tid som gör att arbetet med patienterna får
stå tillbaka.
– Det finns ett enormt engagemang och
omsorg om patienterna, trots hektiska arbetsdagar. En omsorg och ett engagemang som
berör och som gör oss politiker både stolta
och tacksamma. Men det räcker inte att vi är
tacksamma, det är nödvändigt för oss politiker att ta vittnesmål om personalens arbets-

situation på allvar, fortsätter Inger Tolsved
Rosenkvist.
Ett exempel på onödig byråkrati är rekryteringsprocesserna. När en vårdcentral behöver
ny personal är i dagsläget hela sju olika
instanser involverade; chefen får varken
skriva annonsen eller anställningskontraktet
själv. Detta medför långa rekryteringsprocesser, vilket gör att både personal och patienter
hamnar i kläm när medarbetare slutar.
– Skälet till alla kontroller och uppföljningar
menar vi är bristande tillit till personalen på
vårdcentralerna. Det som förr kunde beslutas

om långt ner i organisationen måste nu tas
upp på allt högre chefsnivå, säger Inger Tolsved Rosenkvist.
Liberalerna vill att politikerna släpper kontrollbehovet och litar på personalen.
– Att ställa krav, ge mandat och befogenheter,
och ha förtroende för chefer och medarbetare
är centralt för en välfungerande organisation.
Men idag går ledningen och styrningen av
den skånska vården åt helt motsatta håll. Det
måste vi ändra på, avslutar Inger Tolsved Rosenkvist, som kommer att driva frågan i valet.

Sverige behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik!
I Sverige bedrivs en märklig migrationspolitik. Med ena handen beslutar Socialdemokraterna, Miljöpartiet,
Vänsterpartiet och Centerpartiet om
den så kallade gymnasieamnestin,
som innebär att 9000 unga män
som saknar asylskäl ska få stanna.
Då betyder plötsligt inte ett nej att
man får lämna Sverige. Men när en
programmerare eller ingenjör som
har kommit till Sverige som arbetskraftsinvandrare gör ett bagatellartat misstag – det kan handla om
att lönen är 12 kr för låg eller att
en försäkring saknas – då tillämpas
lagen slaviskt och hårt arbetande
människor med unik kompetens
kastas ut från vårt land.
Detta reagerar Liberalerna mycket kraftigt
emot. Kompetensutvisningarna måste upphöra. Det är dags för en långsiktig migrationspolitik. Vi kan inte hålla på och ändra
reglerna hela tiden beroende på tillfällig
politisk majoritet.
– Det är dags att tala klarspråk om invandringen. Sverige ska vara ett öppet land, vi
ska välkomna människor som vill bidra till
vårt land. Lund är ett bra exempel. Det är en
internationell stad med människor från hela

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

världen. Vi ska inte ha stängda gränser, säger
Mats Persson (L).
Men Liberalerna säger också tydligt att Sverige inte kan fortsätta som tidigare.
– Vi ska inte ha det som hösten 2015, då det
kom så många under kort tid att vi inte klarade av det. Och Sverige kan inte ha andra regler än andra länder, vi måste ha gemensamma
regler i Europa. Migrationspolitiken ska
präglas av humanitet, men också sunt förnuft.

Familjer ska få återförenas, barnfamiljer ska
inte splittras. Och ett nej på en asylansökan
måste betyda att personen lämnar Sverige,
fortsätter Mats Persson.
– Erfarenheterna från den stora invandringen
under Balkankriget är att många fick arbete
och integrerades i det svenska samhället. Men
det kräver en aktiv politik där vi sätter fokus
på jobb och språk, avslutar Mats Persson.

Måltidslyft inom
äldreomsorgen

Varför ska man
rösta på Liberalerna?

Liberalerna vill att kommunen i sin
budget för 2019 satsar extra pengar
på ett måltidslyft inom äldreomsorgen. Syftet är att bekämpa den
utbredda ensamheten och undernäringen bland många äldre.

Tre liberala kandidater som alla ställer
upp i kommunalvalet för första gången ger sina svar.

– Måltider som äts i ensamhet är tyvärr
vardag för många äldre. Men en måltid är så
mycket mer än bara maten på tallriken. Det
handlar om att skapa aptit och måltidsglädje
samt minska undernäring och ensamhet,
säger Tove Klette (L), ledamot i vård- och
omsorgsnämnden.
Förslaget innebär att äldre ska kunna ansöka
om en måltidsvän genom volontärförmedlingen. Volontären kommer hem och hämtar
den äldre, och så går de till en restaurang eller
träffpunkt för seniorer och äter tillsammans.
– Måltidsvännen arbetar ideellt, men kommunen bjuder på maten. Volontären kan också
hämta mat och gå hem till den äldre om det
passar bättre, förklarar Tove Klette.
Liberalerna i Lund anser att mat och måltider
är strategiska och centrala delar i omsorgen. Förutom måltidsvänner vill partiet
även utveckla rutinerna för att upptäcka

dold undernäring, t.ex. trötthet, förvirring,
tuggsvårigheter och halva portioner kvar på
tallriken. Enligt Socialstyrelsen lider hela 44
000 personer i hemtjänst och på äldreboende
av undernäring i Sverige.
–På sikt vill vi införa en laga-mat-garanti, så
att alla äldre får hjälp med hemlagad mat. På
så sätt tror vi att många äldre kan få en bättre
livskvalitet och större möjlighet till att
bestämma över sitt eget liv. Man ska kunna
leva livet hela livet, avslutar Tove Klette.

Gratis parkering för ledare

Många Lundabor engagerar sig ideellt
i idrottsföreningar som ledare. Dessa
insatser möjliggör för barn och unga
att berika sin fritid och hälsa genom
att utöva olika idrotter. Dessvärre kan
det idag stå en dyrt att engagera sig
ideellt.
– Parkeringar på många av kommunens
idrottsanläggningar är avgiftsbelagda och
många behöver bilen för att utöva sitt ledarskap. Det kan leda till årliga kostnader på
uppemot 6 000 kronor – som straff för det
ideella engagemanget, säger Gunnar Brådvik

(L), ledamot i kultur-och fritidsnämnden.
– Cykel eller kollektivtrafik är i många fall
inget realistiskt alternativ eftersom en hel del
idrotter kräver tung utrustning, t.ex. hockeyutrustning, som är svår att transportera utan
bil.
Liberalerna föreslår därför att personer som
engagerar sig som ledare ska befrias från
parkeringsavgiften vid de anläggningar där
de tränar.
– Kommunen ska belöna, inte bestraffa, ideellt engagemang, avslutar Gunnar Brådvik.

Maria Brolin Glennow, 32 år,
fastighetsmäklare, plats 24 i
kommunalvalet
Man ska rösta på Liberalerna därför
att vi har en politik som sätter människan i centrum, där både eget ansvar
och ansvar för varandra betonas. Det
ska löna sig för människor att arbeta
och utbilda sig, men det måste också
finnas hjälp att få när livet hakar upp
sig. Så bygger vi Lund och Sverige
starkt.

Issa Kul, 32 år, butikschef,
plats 38 i kommunalvalet
Man ska rösta på Liberalerna därför
att vi kämpar för varje människas rätt
att kunna forma sitt eget liv. Då är det
framför allt viktigt med en bra skola,
där varje barn får verktygen till att
kunna förverkliga sina egna drömmar.
Liberalerna är det enda partiet som
prioriterar skola och utbildning.

Fredrik Folkesson, 26 år,
systemutvecklare,
plats 56 i kommunalvalet
Om man tror på varje människas rätt
att få leva det liv som man själv vill, så
länge det inte inkräktar på någon annan, då ska man rösta på Liberalerna. I
tider av populism och högerextremism
behöver vi starka mittenpartier som
Liberalerna mer än på länge – i Lund,
Sverige och världen.

Ställ in debatten
och gynna
extremister?
”Jag glömmer aldrig när min farmor rusade in
i rummet. Tårarna rann längsmed hennes kinder och hon sade med ansträngd röst: Finland
är i krig.” Det berättar min farmor om hennes
finska farmor. Min farmor föddes 1924, tre år
efter att kvinnlig rösträtt infördes i Sverige. Hennes ögon glänser när hon berättar hur hon tog
värvning i lottakåren under andra världskriget
och såg lättnaden i utmärglade människor från
koncentrationsläger på kontinenten när de äntligen fick trampa mark som inte färgats rött av
allt blodsspill.
Hon var en av mina största förebilder. Tio år
har gått sedan hon gick bort. För henne hade dagens utveckling nog varit svår att föreställa sig.
Demokratin i hela västvärlden är satt under hård
press. Populistiska, nationalistiska och protektionistiska krafter vädrar morgonluft i land efter
land. Misstro mot det politiska etablissemanget,
medier och institutioner ökar. Faktaresistans och
fake news är vardag. På många sätt påminner
nog dagens situation om 1930-talet. Antidemokratiska rörelser kan använda det demokratiska
systemet för att ta över demokratin och därefter
avveckla den. Det sker inte över en natt, det sker
genom de små stegens tyranni.
Hur har vi kunnat hamna där? I början av
1950-talet fanns det omkring 200 000 förtroendevalda i kommunerna. Idag är antalet nere
i knappa 35 000, trots att vi är tre miljoner fler
invånare. Tidigare kände de flesta någon som
själv var förtroendevald, t.ex. en granne, arbetskollega, lärare, släkting eller annan bekant. Så är
det inte idag. Fler och fler upplever att avståndet
till besluten är långa. Men det finns även andra
saker som jag menar hotar demokratin, betydligt
närmare oss. Sådant jag själv har upplevt under
de åren jag varit politiskt aktiv.
När jag gick med i Liberalerna (dåvarande
Folkpartiet) för tio år sedan fanns det två lokalredaktioner i Lund – Sydsvenskan och Skånskan. Båda redaktioner hade lokala reportrar
som bevakade lundapolitiken med analyser och
nyheter. Förtroendevalda kunde skriva insändare som snabbt publicerades i de båda tidningarna. Utöver dem fanns Lokaltidningen och ett antal gratistidningar, t.ex. City Lund. På skolorna
fanns bokbord som politiska partier kunde hålla
för att föra samtal med elever. På universitetet
och ungdomstinget arrangerades debatter mel-

lan olika partier.
Idag ser det helt annorlunda ut. Sydsvenskan
har visserligen lokal bevakning men skar ner
redaktionen i Lund, lade ner den lokala insändarsidan i papperstidningen och har nu bara en
sida för insändare från hela Skåne. Där får inte
lokalpolitiker skriva. Skånskan lade ner hela sin
redaktion även om de fortfarande har några reportrar som bevakar Lund. Lokaltidningen tar
inte längre emot insändare till papperstidningen,
bara till sin nätupplaga. City Lund finns inte.
Gymnasieskolorna tar inte längre emot politiska partier eller ungdomsförbund för bokbord.
Ungdomstinget avstod från debatten i år eftersom det blev hetsigt sist när några elever blev
aggressiva mot företrädare för ett parti som inte
tyckte som dem.
Allt oftare hör jag hur politiker borde vara
tillgängliga där ”vanliga” människor finns, men
när så sker ifrågasätts det med att ”det här är inte
ett forum för politik” eller att ”då blir vi bara
osams”. Allt oftare ser jag hur fler och fler vill
ta den enkla vägen och ställa in evenemang med
politiska partier eftersom det blir obekvämt när
inte alla håller med varandra.
Men herregud, det är ju just detta som är demokrati. Att vi kan argumentera för en sak, lyssna på varandra respektfullt men inte nödvändigtvis hålla med varandra. Att vi kan presentera
olika lösningar. Och i slutändan är ju allt politik.
Det är genom de politiska partierna, det vill säga
demokratiskt uppbyggda föreningar, som besluten tas som direkt påverkar din och min vardag.
Jag gick med i politiken därför att jag delvis
vuxit upp i ett land där mina egna släktingar
varit beredda att dö för demokrati. Här i Sverige är det däremot alltfler som tar den för given,
men med små steg eroderar den när demokratin
förpassas bort från de offentliga rummen och
fikaborden. Jag vill inte att mina barn ska växa
upp i ett samhälle där extremister, vare sig de
är religiösa fundamentalister, nazister eller kommunister, ska låta historien återupprepa sig med
förtryck, hat och ofrihet som följd. Ju fler vi är
som engagerar oss i den lokala demokratin desto mer försvinner dessa extremister i mängden.
Det är vi skyldiga våra far- och morföräldrar
som kämpat för att få de friheter vi tar för givna
idag.
Philip Sandberg (L), oppositionsråd

Vill du vara
med och
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engagera dig för
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