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Så blir Lund tryggare
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Satsa på PRAO i skolan
Minskade barngrupper i förskolan,
högre lärartäthet på lågstadiet och
nej till avskaffandet av PRAO. Det
är några av Liberalernas satsningar på skolan.
Liberalerna ingick nyligen en överenskommelse på skolområdet med
Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
– Som ett konstruktivt oppositionsparti vill vi skapa långsiktiga
förutsättningar för skolan. Det
innebär att skolan tillförs 92 miljoner
kronor nästa år och inga nedskärningar görs. Istället satsar vi på ökad
lärartäthet på lågstadiet och minskade
barngrupper i förskolan, säger Philip
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Sandberg, kommunalråd (L).
Överenskommelsen innebär att byråkratin minskar.
– Genom att slå samman skolnämnder kan vi lägga mindre pengar
på byråkrati och politiker och mer
pengar till ökad kvalitet i förskolan
och skolan, fortsätter Philip Sandberg.
Liberalerna säger nej till att försämra
vistelsetiderna i förskolan för barn till
föräldralediga och arbetslösa. Partiet
anser att det är viktigt med tidiga
insatser, att det är för sent med stöd i
högstadiet.

– Därför stärker vi nu möjligheten att
ge kompensation till elever som behöver mer stöd i skolan, säger Philip
Sandberg.
Lunds kommun har nyligen beslutat
att avskaffa PRAO. Det vänder sig
Liberalerna mycket starkt emot.
– Vi vill stärka kopplingen med
arbetslivet redan under studietiden
så att alla skolelever i Lund erbjuds
PRAO och att kommunen erbjuder
ett allsidigt utbud av praktikplatser.
Att avskaffa PRAO är fel väg att gå,
avslutar Philip Sandberg.
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Fler enkla jobb bryter bidragsberoende
Vad ska egentligen människor med
låg utbildning och utan arbetserfarenhet arbeta med i framtiden?
Idag fastnar människor med kort
utbildning i långvarigt, passivt bidragsberoende. Därför behövs det
fler enkla jobb anser Liberalerna.
– Många enkla jobb har försvunnit
i Sverige. Det gör att ungdomar och
nyanlända med låg utbildning inte
kommer in på arbetsmarknaden. Det
är förödande med långvarigt, passivt
bidragsberoende, säger Mats Persson
riksdagsledamot (L).
Liberalerna menar att det behövs fler
enkla jobb. Partiet föreslår därför lägre ingångslöner och slopad
arbetsgivaravgift för unga upp till 23
år och nyanlända under första åren i
Sverige.
– Det är bättre med ett arbete med
lägre ingångslön än sysslolöshet och
socialbidrag, säger Mats Persson.
Den stora invandringen förra året

Mats Persson bor i Lund och ersatte nyligen Erik Ullenhag som
ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna.

gör att en integrationspolitik som
ställer höga krav är viktigare än
någonsin. Språk och jobb måste stå i
fokus. Samhället ska ha väldigt höga
förväntningar på att man försörjer sig
själv.

– Därför bör det införas motprestation för socialbidrag. Alla människor
kan inte leva på bidrag, men alla
kan bidra med något, fortsätter Mats
Persson.

Bygg bort bostadsbristen

Efter att ett stort antal detaljplaner
antogs när alliansen satt vid makten ökar just nu bostadsbyggandet i Lund. Men det räcker inte.
Framför allt byggs just nu för få
bostadsrätter och villor. Tillgången
till fribyggartomter är nästan obefintlig. Det gör att en del som vill
äga en egen bostad i Lund tvingas
flytta till grannkommunerna. Det
vill Liberalerna ändra på.
– Tyvärr väljer de rödgröna i Lund att
nedprioritera boendeformer där man
äger sitt eget boende, trots att de allra
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flesta på sikt vill äga sin egen bostad,
säger Philip Sandberg.
Behovet av hyresrätter för vissa kategorier är stort framförallt bland unga
Lundabor men också till de som vill
flytta till sitt första boende. Därför är
det viktigt att även fortsättningsvis
bygga hyresrätter.
– Det finns de politiska partier,
inte minst Miljöpartiet, som tycker
att Lund har vuxit färdigt. Men ett
alltför lågt byggande driver även upp
priserna på det lilla utbud av bostäder
som ändå finns. Då blir det i slutän-

dan bara de med tjockast plånbok
som kan bosätta sig i vår kommun.
Vi liberaler vill inte missunna andra
att bosätta sig i vår kommun och vara
med och bidra till vår gemensamma
välfärd, fortsätter Philip Sandberg.
– Även om vi bör vara sparsamma
med att bygga på åkermark, måste Lund få fortsätta att växa - inte
minst genom klimatsmart byggande i
kollektivtrafiknära lägen, säger Philip
Sandberg.
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Fler vårdbiträden i vården
Sjuksköterskor och läkare ägnar
idag orimligt mycket tid åt andra
uppgifter än det som de är utbildade till. En orsak är att vårdbiträden och läkarsekreterare nästan
helt har försvunnit inom sjukvården. Därför föreslår Liberalerna
att det inrättas vårdbiträden i den
skånska sjukvården.

Att utsättas för brott är en kränkning av en människas integritet och
värdighet. Trygghet handlar om
att känna lugn och att inte behöva
oroa sig.
Under de senaste åren har vi sett hur
rån och stölder drabbat äldre i hemmet, även i vår kommun. Ofta är det
personer som utger sig för att komma
från hemtjänsten. Men otryggheten
gäller också de många lundabor som
är oroliga för inbrott, inte minst när
man är bortrest under sommarmånaderna.

– Läkare fyller i datorprogram och
sjuksköterskor städar och delar ut
brickor lunchtid. Det gör att de har
mindre tid med patienten och upplever en stressad arbetsmiljö. För att
låta proffsen vara proffs så behövs
fler vårdbiträden som kan avlasta, berättar Inger Tolsved Rosenkvist (L),
ledamot i regionfullmäktige.
Förslaget om fler vårdbiträden handlar också om att förbättra tillgängligheten i vården. Att ge rätt vård i rätt
tid.
– Vårdbiträden och läkarsekreterare gör att sjuksköterskor och

Krafttag för ett
tryggare Lund!

Inger Tolsved Rosenkvist,
Torna Hälestad

läkare får mer tid till patienten och
att det går snabbare att komma fram
till doktorn, avslutar Inger Tolsved
Rosenkvist.

Nya förtroendevalda i Liberalerna

Liberalerna lägger i sin budget flera
förslag för ökad trygghet. Liberalerna
lägger i sin budget flera förslag för
ökad trygghet:
• Ta krafttag mot åldringsrånen i
hemmet.
• Satsa på Märk-DNA på bred front
för att, i likhet med Staffanstorp,
minska antalet inbrott markant.
• Utökade insatser mot våld i nära
relationer.
• Satsning på ökade insatser mot
hedersrelaterat våld och förtryck.
– Människor ska kunna känna sig
trygga i Lund. Därför behövs krafttag mot brottsligheten, säger Philip
Sandberg.

Kajsa Bjurklint Rosenblad är 43
år och bor i Lund. Hon är nybliven
ersättare i socialnämnden.

Camilla Neptune är 53 år och bor i
Veberöd. Hon är nybliven ersättare i
tekniska nämnden.

Kajsa är egen företagare och arkitekturhistoriker.

Camilla har tidigare varit lagkapten i
damlandslaget i fotboll.
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Satsa på Märk-DNA på bred front för
att minska antalet inbrott markant.

2016-09-16 21:20:30

Vinn bio-biljetter till Kino i Lund
De två första korrekt ifyllda och inskickade korsorden vinner två biobiljetter
vardera.

Konsten att urholka
det egna ansvaret
Det finns mycket i Lund som är fantastiskt. Vi har låg
arbetslöshet, rikt föreningsliv, diversifierat näringsliv,
ett anrikt universitet, ett av Sveriges största sjukhus och
strategiskt geografiskt läge med goda kommunikationer.
Men med alla våra goda förutsättningar borde vi kunna
prestera ännu bättre.
Lunds kommun sjunker i rankingar över företagsklimatet,
trots att fler jobb och fler företag är grunden i all välfärd.
Kommunen tar över driften av välfungerade äldreboenden i icke-kommunal regi, trots att de flesta varit mycket
nöjda med verksamheten. Kommunen sätter stopp för
friskolor som vill etablera sig, trots att det ökar elevernas
möjlighet att välja olika inriktningar och pedagogik.
Konjunkturen är starkare än på länge - ändå blöder kommunens kassakista. Färre ska försörja allt fler. Vi har sett
hur många arbetande barnfamiljer fått mindre att röra sig
med varje månad efter skattehöjningar samtidigt som en
dom nyligen förkunnade att en barnfamilj med socialbidrag har rätt till utlandsresa med hyrbil och logi för hela
familjen. Vi har sett tydliga exempel på hur missriktad
solidaritet slår fel när de rödgröna förespråkat att andra
EU-länders medborgare ska få gratis mat och husrum i
Lund.

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

Jag är övertygad om att Lund kan
bättre. Att det ska löna sig att
göra rätt för sig. Att det inte är
rikedom som ska bekämpas,
bara fattigdom. Att vi ska kunna
göra egna val i vardagen, oavsett
om det gäller ungdomar, småbarnsföräldrar eller seniorer. En
politik som leder till att det egna
ansvaret urholkas är skadlig. Vi
måste kunna betona det egna
ansvaret samtidigt som vi har
ett ansvar för varandra och
kommande generationer.
Fler behövs i den här
förändringsresan. Ta
gärna kontakt med oss.

kontakta oss på mats.persson@liberalerna.se

Välkommen
Philip Sandberg
philip.sandberg@liberalerna.se
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