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1 Liberalism
Liberalismen handlar om att människor ska ha möjlighet att växa. I vårt
samhälle ska alla människor ha lika chanser att förverkliga sina drömmar och
välja sin livsinriktning. En människas bakgrund ska betyda mindre. Hennes
förmåga och livsdrömmar ska betyda mer.
Människan är beroende av kontakter med andra. För att skapa ett stabilt
samhälle där människor tillåts växa, känna trygghet och utveckla sig själva och
sin omgivning behöver vi förankringar; vi behöver fasta punkter i livet och
sammanhang där vi känner oss bekräftade. Det skapar en grund för ökat
ansvarstagande, samarbete och tilltro mellan människor.
Liberaler har tagit feministiska initiativ i mer än hundra år och vi tänker fortsätta
göra det. Lund är ännu inte en helt jämställd kommun, det finns fortfarande
starka traditioner och strukturer som begränsar människors liv. Vi liberala
feminister ser hur dessa strukturer drabbar människor och vi arbetar för en
förändring. Lund behöver feminism utan socialism.
Politiken ska riva hinder och skapa förutsättningar – inte bestämma hur vi ska
leva våra liv. Som människor har vi både rättigheter och skyldigheter. Det
personliga ansvaret kan aldrig ersättas av politiska beslut.
Lund är en fantastisk kommun med ett unikt kulturarv som vi är satta att
förvalta. Det är en plats för kunskap, kreativitet och ett rikt kulturliv. Här ska
skolan ha höga förväntningar på eleverna och lärarna ska få prioritera
undervisning framför administration.
Vi har alla ett gemensamt ansvar för att lämna över jordklotet till framtida
generationer som inte är i sämre skick än idag. Därför är miljöfrågan en av vår
tids viktigaste frågor.
Politikerna har ett stort ansvar för att använda skattebetalarnas pengar på
bästa sätt. Detta tar vi liberaler på största allvar.
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Lund är en smältdegel med 170 nationaliteter som lever sida vid sida. I över
tusen år har Lund byggts starkt genom möten över gränser. Nästan en
tredjedel av lundaborna har utländsk bakgrund och ca en femtedel är födda i
ett annat land. De senaste åren har även mottagandet av människor som flyr
krig och förtryck ökat kraftigt till Lunds kommun. För att fler ska få en bra start i
Lund presenterar nu Liberalerna en modell för snabbare integration. Den
bygger både på eget ansvar och på ansvar från samhället med att skapa goda
förutsättningar. Modellen, som vi kallar Rivstart Lund, bygger på fem olika
teman: mötesplatser, bostad, jobb och ersättning, värderingar och språk. Inom
varje område presenterar vi konkreta förslag för att förbättra integrationen i
kommunen.

3 Mötesplatser
Involvera förebilder och civilsamhälle ännu mer
Låt tidigare elever på våra skolor komma till språkintroduktionsklasserna för att
berätta hur de har gjort för att få ett jobb eller studerat vidare. Involvera dem
som inspiratörer för andra och visa att det går att ta sig framåt, men att man
även har ett eget ansvar. Involvera även universitetet mer genom att låta
gästforskare, lärare och studenter från olika länder inspirera till vidare studier
på universitet. Det är även viktigt med stöd till föreningslivet och idrotten.
Civilsamhälle och studieförbund ska få mer stöd i deras engagemang för
integrationsarbetet, t.ex. genom fler IOP (idéburna-offentliga partnerskap).
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1.

Låt före detta elever komma till språkintroduktionsklasserna för att
berätta hur de har gjort för att få jobb eller studerat vidare.

2.

Involvera universitetet mer genom att låta gästforskare, lärare och
studenter från andra länder inspirera till vidare studier på universitetet.

3.

Stödja civilsamhället, inklusive föreningar och studieförbund, mer i det
lokala integrationsarbetet, t.ex. genom fler IOP (idéburna-offentliga
partnerskap).
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4 Bostad
Gör det enklare att bo hos lundabor som vill hyra ut
rum
Medan Sjöbo kommun har lyckats lösa bostadssituationen för nyanlända via
privatpersoner som hyr ut rum har Lunds kommun inte lyckats hitta ett enda
rum på det sättet. Det duger inte. Vi vill starta ett pilotprojekt för att öka
antalet rum som hyrs ut av privatpersoner. Det innebär att kommunen går in
som förstahandshyresgäst under en begränsad tid och i vissa fall lämnar en
ansvarsförbindelse för hyran. Kommunen hyr alltså en del bostäder som sedan
hyrs ut i andra hand till nyanlända. Den som hyr ut ska vara beredd att ta över
hyresgästen som förstahandshyresgäst inom något år om hyresgästen uppfyller
kraven i hyreskontraktet. Hyran ska vara marknadsmässig och långsiktigt hållbar
för den inflyttande familjen, som själv står för hyresinbetalningarna. En annan
fördel detta skulle kunna medföra är att det skulle göra lundaborna mer
delaktiga i flyktingmottagandet.
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4.

Skapa ett pilotprojekt för att öka antalet rum som hyrs ut av privatpersoner genom att kommunen går in som förstahandshyresgäst under
en begränsad tid.

Planera för en blandad stad
Vi behöver noga bevaka att segregationen inte tilltar i olika delar av vår
kommun. Till exempel är det viktigt att bygga med blandade boendeformer i
olika områden. Därför vill vi att en kartläggning genomförs över segregationen i
vår kommun inklusive faktorer som trångboddhet och barnfattigdom för att i
ett tidigt skede kunna motverka segregation när vi planerar nya områden.
Likaså när ett befintligt område ska göras om. Vi behöver vara extra vaksamma
så att segregationen inte tilltar på Norra Fäladen, Klostergården och Linero när
vi exempelvis placerar moduler för tillfälligt boende för nyanlända eller
permanenta bostäder för nyanlända.
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5.

Motverka segregation genom att bygga varierat.

6.

Kartlägga segregationen i vår kommun, inklusive faktorer såsom
trångboddhet och barnfattigdom.
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Stopp för köp av bostadsrätter till nyanlända
För de allra flesta krävs det hårt arbete och målmedvetet sparande för att
kunna köpa en nyproducerad bostad. Dessutom krävs stora risktaganden i form
av bolån när många gör sitt livs största investering. Men i Lund satsas miljontals
kronor på kommunala köp av nybyggda bostadsrätter som ska användas i
mottagandet av nyanlända. Det betyder att våra nya lundabor möts av
budskapet att det inte finns en koppling mellan arbete och att bo i en
nyproducerad bostadsrätt. Det är en förödande signal, både för den som är
nyanländ och för samhället i stort. Det ställer grupper mot varandra och
urholkar legitimiteten för flyktingmottagandet. Varför ska man riskera att göra
ett tolerant och öppet Lund intolerant genom den här typen av kortsiktiga
beslut? Dessutom blir plötsligt kommunen en aktör på bostadsmarknaden, som
driver upp bostadspriserna. Det kan få den bisarra effekten att
kommuninvånare på jakt efter hus eller lägenhet kan få se kommunen bjuda
över - i princip med deras egna skattepengar.
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7.

Riva upp beslutet om köp av nybyggda bostadsrätter till nyanlända.
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5 Jobb och ersättning
Att ställa krav är att bry sig
Det är en glädje att få gå till ett arbete där man kan få vara en del av
arbetsplatsens gemenskap. Vi vill att fler ska få uppleva tiokaffet. Varje individ
ska ha en individuell integrations- och handlingsplan med egen försörjning som
mål. Planen tas fram i dialog med varje individ och bygger på varje individs
förutsättningar och kompetenser. Frångås planen utan godtagbart skäl uteblir
rätten till eventuell ersättning eller andra rättigheter/förmåner. Deltagande
ska följas upp och eventuell frånvaro ska rapporteras till samtliga enheter
(socialtjänst, etableringsavdelning, utbildningsavdelning samt
arbetsförmedlingen).
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8.

Utarbeta en individuell integrations- och handlingsplan med egen
försörjning som mål.

9.

Att om planen frångås utan godtagbart skäl uteblir rätten till eventuell
ersättning och andra förmåner. Deltagande ska följas upp och frånvaro
rapporteras till alla berörda aktörer.

Främja mer företagande och ett första jobb
Öppna upp möjligheten att ha ekonomiskt bistånd (socialbidrag) under
begränsad period under tiden som man bygger upp sitt företag, i likhet med
modellen i Växjö. Det gör att fler kan våga satsa på entreprenörskap utan att
riskera att omedelbart stå utan försörjning. Till detta kopplas även stöd och
rådgivning via exempelvis Nyföretagarcentrum och Almi. Det gäller naturligtvis
inte bara nyanlända, utan alla som har ekonomiskt bistånd. Kommunen bör
även underlätta tillkomsten av enkla jobb, exempelvis i form av vårdbiträden.
Liberala förslag för en bättre integration
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10.

Underlätta för fler att få sitt första jobb genom att inrätta fler enkla jobb.
Exempel på det är vårdbiträden och lärarassistenter.

11.

Möjliggöra ekonomiskt bistånd (socialbidrag) under en begränsad period
samtidigt som man bygger upp sitt företag. Det ska även finnas
rådgivning att få.
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Skärpt demokratikrav på föreningar
Resultatet av kommunens egen granskning visar att det saknas både
samordning och ordentlig uppföljning av vilka som får bidrag och föreningar
riskerar bli grogrund för extremism och kriminalitet. Därför behövs det ett
skärpt demokratikrav på föreningar med mer noggranna uppföljningar och
kontroller. Samtidigt är det viktigt att göra det så enkelt som möjligt för
föreningarna så att de inte får mer byråkrati.
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12.

Förbättra uppföljningar och kontroller av föreningar som får kommunala
bidrag för att säkerställa att de arbetar efter demokrati och jämställdhet.

Bli ett föredöme i arbetet mot hedersrelaterat våld
och förtryck
Etablera ett resurscentrum i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i
likhet med Origo i Stockholm. En regionsamverkan mellan alla kommuner i
Skåne. Man samlar experter under ett tak. Polis, socionomer, barnmorskor,
jurist m.fl. som jobbar mot skolor och yrkesverksamma som jobbar i
verksamheter där de kan komma i kontakt med utsatta. Här skulle Lund kunna
ta på sig ledartröjan och verka för att sådant resurscentrum hamnar här.
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13.

Att kommunen ska arbeta för att få ett resurscentrum i arbetet mot
hedersrelaterat våld och förtryck att etableras i Lund.
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Alla ska känna till sina rättigheter, men också
skyldigheter
Samhällsorientering på modersmålet är viktigt för att få information om
rättigheter och skyldigheter. Vi vill ytterligare öka fokus på kvinnors och barns
rättigheter. Ett samhällstest utförs för att se om vederbörande klarat kursen.
Alla ska ha genomgått samhällsorienteringen inom ett år efter att
etableringstiden inletts. Klaras inte kursen får den göras om helt eller delvis.

Liberala förslag för en bättre integration

14.

Införa ett samhällstest på samhällsorienteringen för att se om
kursdeltagaren klarat kursen. Klaras inte kursen får den göras om helt
eller delvis.

15.

Öka fokus på barns och kvinnors rättigheter under samhällsorienteringen.

7 Språk
Liberalerna vill att alla barn oavsett bakgrund ska klara skolan. Vi vill att fler
nyanlända, även kvinnor, ska få jobb. Då måste fler få chansen att lära sig
svenska. Det betyder mer frihet och självbestämmande. Språket är nyckeln in i
det svenska samhället.
Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling. Barn som
har gått i förskolan har lättare att klara skolan. Förskolan är bra för alla barns
lärande och språkutveckling, och fyller en särskilt viktig roll för de barn som inte
talar svenska och som inte heller har föräldrar som är svensktalande. Dessutom
kan barnens deltagande i förskolan ha en positiv effekt på nyanländas, särskilt
kvinnors, möjligheter att få jobb. Obligatorisk språkförskola skulle omfatta alla
nyanlända barn och barn till nyanlända från tre år. Liberalernas bedömning är
att det rör sig om ca 15 000 barn i Sverige. Barnen ska delta i förskoleverksamhet minst 15 timmar i veckan. För Lunds del handlar det om ca 300
barn enligt uppskattning från barn- och skolförvaltningen.
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16.
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Att fler barn till nyanlända ska gå på förskola för att öka kvinnors möjligheter att få jobb samtidigt som det är bra för barnens lärande och språkutveckling.
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a FÖR ATT ALLA MÄNNISKOR SKA HA FRIHET ATT FORMA
VI RIVSTART
KÄMPAR
LUND EGET
a
SITT
LIV OCH MÖJLIGHET ATT VÄXA OCH UTVECKLAS.
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