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En skola för framtiden
Kunskap är avgörande för Sveriges
framtid. Det blir inte minst tydligt i en
stad som Lund. Utan det framstående
universitetet, utan de kunskapsintensiva
företagen på Ideon och utan de kulturella, studentikosa arrangemangen, vore
Lund så mycket svagare.

är utåtagerande ska kunna gå delar av
dagen i en liten särskild undervisningsgrupp
vid sidan av den stora klassen, säger Mats
Persson (L).

Men ska Sverige vara en kunskapsnation
måste skolan ge alla barn möjlighet att
lyckas. Så är det inte idag.

– Studiebegåvade elever ska kunna gå före
och få nya utmaningar istället för att bli
uttråkade, fortsätter Mats Persson (L).

– Vi måste skapa en skola som genomsyras
av kunskap och bildning, och som har höga
ambitioner för alla. Varje elev ska mötas
av höga förväntningar och uppmuntras
att ta eget ansvar, säger Mats Persson (L),
riksdagsledamot från Lund.

Det är viktigt med studiero i klassrummet
för att eleverna ska kunna koncentrera sig.
Därför föreslår Liberalerna mobilfria klassrum, där mobiler enbart används om de är
en del av undervisningen.

Skolan måste utgå från att barn och ungdomar är olika och inte som idag stöpa alla
elever i samma form.
– Den som behöver extra hjälp ska få det.
Elever med inlärningssvårigheter eller som

Men skolan måste också bli bättre på att se
den som har lätt för att lära.

– Vi vuxna blir allt mer medvetna om att
mobilen kan vara ett störningsmoment på
möten på jobbet eller i vardagen. Detsamma
gäller naturligtvis för våra barn. När man
ska lära sig saker måste hjärnan fullt ut fokusera på inlärning och då fungerar det inte att

Mats Persson, till vänster, är riksdagsledamot från Lund och
Philip Sandberg är oppositionsråd i Lund.

man blir störd av notiser på mobilen, säger
Mats Persson (L).
De rödgröna partierna går nu i realiteten
till val på att ta bort möjligheten att välja
friskolor.
– Det är mycket oroväckande. I Lund har
vi många framstående friskolor, som t.ex.
Engelska skolan, som sätter kunskap i fokus,
säger Philip Sandberg (L), oppositionsråd i
Lund.

Inger Tolsved Rosenkvist (L), toppkandidat i regionvalet

Köerna växer kraftigt trots rekordmycket pengar
Vårdköerna i Skåne växer och väntetiderna blir längre. Tillgängligheten
till den skånska vården har försämrats
kraftigt under S och MP:s tid vid makten. I år har nära 400 vårdplatser i Skåne
hållits stängda, främst för att det saknas
personal. I mars var överbeläggningarna
värst i landet.
Från september 2014 till september 2017 har
köerna till operation ökat med 33 procent,
och var fjärde skåning måste nu vänta över
tre månader på sin operation. Region Skåne
misslyckas därmed med att uppfylla den
nationella vårdgarantins löfte om operation
inom 90 dagar. Det är knappast konstigt
att skåningarna har en dålig tilltro och syn
på vården. Men även andra vårdköer har
vuxit dramatiskt – som till specialistbesök,
barnpsykiatrin och återbesök. Så ska det
inte behöva vara.
– Vi i Liberalerna anser att primärvården –
alltså vårdcentralerna – behöver mer resurser. Vi vill att alla skåningar ska kunna lista
sig hos en egen läkare och vi vill utbilda 350
allmänläkare årligen under de närmsta fem
år. Det skulle ge 32 nya läkare bara i Lund,
och göra att Skåne uppfyller riksdagens mål
om en läkare per 1 500 invånare, säger Inger
Tolsved Rosenkvist (L), regionpolitiker.
Trots att anslagen till sjukvården i Region
Skåne har ökat kraftigt de senaste åren har
vårdens produktivitet minskat. Sjukvården
har fått 4,3 miljarder kronor mer sedan 2014

men tillgänglighet och antalet sjukskrivningar bland vårdpersonal har bara försämrats.
Operationskapaciteten på Skånes universitetssjukhus sjönk mellan 2016 och 2017.
Samma år minskade patientbesöken hos
vårdcentralerna avsevärt.
– Det är svårt att förstå vart alla resurser
som det rödgröna styret i Region Skåne lagt
på sjukvården tagit vägen, fortsätter Inger
Tolsved Rosenkvist (L).

som den skånska sjukvården befinner sig i?
– Vi i Liberalerna vill ta ett helhetsgrepp
om problematiken inom den skånska
sjukvården. Det finns ingen ”quickfix” och
därför behövs olika typer av åtgärder. Vi vill
bland annat att vårdbiträdena återinförs.
Det skulle ge övrig vårdpersonal välbehövlig
avlastning, korta vårdköerna och ge fler personer en fot in på arbetsmarknaden. Vården
måste fungera och gå att lita på, avslutar
Inger Tolsved Rosenkvist (L).

Vad kan vara lösningen på den svåra kris

Fler bostäder och inte osmart förtätning
Bostadsbristen, och det faktum att
många vill flytta till Lund, pressar fram
nya byggprojekt. Liberalerna vill bygga
fler bostäder, men varnar samtidigt för
konsekvenserna av en alltför omfattande förtätning. Då jordbruksmarken är
attraktiv används istället grönområden
inom befintlig bebyggelse.
– Vi måste värna om parkerna och ljuset!
Vi får inte lov att bygga bort våra befintliga
grönområden och parker. Människor måste
även i fortsättningen kunna promenera,
färdas och motionera i närområdet. Som ett
exempel kan nämnas östra Norra Fäladen
där vi lyckats förhindra direktanvisningen
för nybygge i ett populärt grönstråk. Vi
måste värna det gröna, säger Cecilia Barnes
(L), ledamot av tekniska nämnden.

Att bygga nytt har ibland konsekvensen att
befintliga bostäder får dålig boendemiljö
genom att de skuggas av nya höghus. Det
som är Lunds signum och som gör Lund
attraktivt, det lugna och småskaliga, det får
inte byggas bort, menar Liberalerna.
– Vi tycker det är viktigt att det finns en
blandning av människor i varje område,
gamla och unga, olika socioekonomiska
grupper, infödda svenskar och nya svenskar.
Vi måste värna mångfalden. Därför vill
Liberalerna att alla områden bör bestå av
blandat boende – bostadsrätter, hyresrätter,
radhus och villor, stora och små bostäder,
säger Cecilia Barnes (L).

Cecilia Barnes, kandidat i kommunalvalet

Nytt ridhus
kan bli verklighet

Maria Brolin Glennow, kandidat i kommunalvalet. Gunnar Brådvik, ledamot av kultur-och fritidsnämnden och
kandidat i kommunalvalet.

Frågan om ett nytt ridhus i Lund har diskuterats och utretts i över tio år. Lunds
civila ryttarförening (LCR) behöver
större plats och den nuvarande tomten skulle kunna användas till fortsatt
utbyggnad av forskningsbyn Ideon eller
fler attraktiva bostäder.
Det finns nu en färdig plan för flytt av ridhuset till Ladugårdsmarken. I väntan på beslut
om flytt kan ridhuset inte få medel till upprustning och renovering. Men nu säger flera
partier nej till att bygga det nya ridhuset.
Maria Brolin Glennow som kandiderar till
kommunfullmäktige för Liberalerna har

själv varit aktiv i ridsporten sedan hon var
barn. Hon är bekymrad.
– Ridning är den näst största ungdomsidrotten i Sverige, och tveklöst den största
tjejsporten. Kan vi satsa på konstgräsplaner
och idrott som domineras av killar kan vi
även satsa på de sporter som domineras av
tjejer. Dessutom står dagens anläggning och
förfaller, säger hon.
– Liberalerna är idag det enda allianspartiet
som säger ja till det nya ridhuset. Efter mer
än tio års utredande är det faktiskt dags att
sätta ner foten, säger Gunnar Brådvik (L),
gruppledare i kultur- och fritidsnämnden.

Leva livet hela livet
Aktuell forskning visar att många äldre
upplever otrygghet, ensamhet och nedstämdhet. För att bryta äldres ensamhet
och undernäring föreslår nu Liberalerna
ett system med så kallade ”måltidsvänner” efter dansk modell. Det är volontärer som håller äldre sällskap vid matborden, antingen på restaurang eller
hemma. Men det behövs mer än så.
– Kommunens olika träffpunkter och de
fria bussresorna för seniorer är viktiga för
att bryta ensamheten. Detta hotas av en del
partier. För oss liberaler är det dessutom
viktigt med ett utbud av olika boendeformer
och förstärkt trygghet på gator och torg,
säger Mia Honeth (L), ersättare i kommunstyrelsen.

och rätt att välja service och omsorg måste
ställas i centrum, även för våra seniorer.
Nuvarande rödgröna styre har trots en välfungerande och omtyckt verksamhet drivit
igenom kommunalisering av två fristående
äldreboenden. Det är inte att låta våra äldre
få inflytande över sin vardag, fortsätter Mia
Honeth (L).

Bli medlem och
engagera dig för
ett bättre Lund.
www.liberalerna.se/
bli-medlem
kontakta oss på
lund@liberalerna.se

Välkommen!

Dessutom föreslår Liberalerna ett utökat
RUT-avdrag för hjälp i hemmet med exempelvis matlagning och att vårdbiträden ska
komplettera och avlasta undersköterskor och
sjuksköterskor.

liberalernalund.se

Liberalerna vill även motverka varje form
av diskriminering av äldre och underlätta
för den som önskar att fortsätta sitt yrkesliv
längre. Alla ska själva ha rätt att välja sitt boende. Man ska ha rätt till plats på äldreboende - eller bo kvar hemma om man så önskar.
– Rätten att bo kvar hemma får inte bli en
skyldighet. Vi liberaler står upp för rätten
till plats på äldreboende. Individens behov

Vill du vara
med och
påverka?

www.facebook.com/
liberalernalund

Mia Honeth, ersättare i kommunstyrelsen (L) och
kandidat i kommunalvalet.

Vinn två biobiljetter
Skicka in lösningen till korsordet senast den 10e september för chansen att vinna två stycken biobiljetter.
Bland de inskickade korrekta svaren lottar vi fram två stycken vinnare som vardera får två biobiljetter till SF
Filmstaden i Lund. Skicka lösningen inskannad till lund@liberalerna.se eller med brev till Liberalerna
Lund, Knut
den stores
gata
7, 222 21 Lund. Glöm inte att ange namn och adress.
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Jag kom till Lund för att studera och förälskade
mig i staden – där medeltiden möter framtiden.
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Det är därför jag vill ha en skola i toppklass som
erbjuder en väg ut ur de omständigheter du föds
in i. En skola som föder drömmar som du inte
visste kunde drömmas.
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Men jag har även fått uppleva en annan sida av
Lund genom mitt engagemang för de socialt utsatta. Barn och unga som växer upp i barnfattigdom. I utanförskap, i vårdnadstvister, i ensamhet
eller i fel sällskap. Barn och unga som tappat
framtidstron.
Ja, också i Lund finns dessa baksidor.
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De trånga gränderna, blommande magnolia. 170
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Jag vill ha ett Lund där vi möts av höga förväntningar och där det lönar sig att ha ambitioner och
erfarenheter- att utbilda sig och att arbeta.
Lund är fantastiskt. Och med de förutsättningar
Lund har borde vi kunna prestera betydligt bättre.
I mitt Lund ska du, oavsett varifrån du kommer
och oavsett vilken dröm du har, ha möjlighet att
ta dig dit du vill.
Jag lovar inte allt, men jag ger allt.
Rösta på Liberalerna den 9 september
Philip Sandberg, oppositionsråd (L) och
Liberalernas toppkandidat i kommunalvalet

