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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1  ETT LUND MED SIKTET
    INSTÄLLT HÖGT
Lund är en fantastisk kommun med enor-
ma möjligheter.

Under den gångna mandatperioden har 
vi jobbat hårt för att göra Lund ännu bätt-
re. Vi har prioriterat välfärdens kärna – 
skola, omsorg och trygghet – samtidigt 
som vi har sanerat kommunens ekonomi 
efter förra styret.

Företagsklimatet har förbättrats kraftigt 
och nya företag har etablerat sig i kom-
munen vilket inneburit en mängd nya ar-
betstillfällen.

Tryggheten hos lundabor och besökare 
på gator och torg har ökat till följd av alla 

de insatser som vi genomfört – från ka-
meraövervakning och ordningsvakter till 
ökade sociala förebyggande insatser. 

Samverkan mellan kommunen och fören-
ingslivet och civilsamhället har stärkts. 

Även om pandemin inneburit ett hårt slag 
för många lundabor och näringsidkare 
har Lund klarat sig relativt väl till följd av 
våra lokala insatser med stöd till närings-
liv, studentliv, kulturliv, idrottsrörelse och 
förstärkt krisberedskap. Men vi vill mer!

Philip Sandberg (L), Liberalernas topp-
kandidat i kommunalvalet 2022



VÅR VISION FÖR LUND
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     Lund ska gå i bräschen för miljön 
och klimatet. Vi har alla ett gemensamt 
ansvar för att lämna över jordklotet till 
framtida generationer i ett bättre skick än 
idag. Lund ska vara ett föregångsexem-
pel i användandet av innovationer och 
kreativitet för att ställa om till ett mer håll-
bart samhälle. Det måste bli enklare att 
som lundabo kunna leva hållbart – där-
för bör kommunen bland annat underlät-
ta klimatneutrala transporter och främja 
hållbart byggande.

    I vårt Lund används varje skatte-
krona varsamt. Tack vare vår sanering 
av kommunens ekonomi efter förra styret 
har vi nu en ekonomi i gott skick, vilket 
skapar större möjligheter att göra inves-
teringar för vår framtida välfärd och en 
buffert inför framtida kriser. Vi vill fortsät-
ta kommunens arbete med digitalisering 
för att få bort onödig administration. Det 
höga skattetrycket i Lund bör sänkas på 
sikt, men det får inte äventyra den höga 
kvaliteten på kommunens kärnverksam-
heter. 

INLEDNING

      I vårt Lund ska varje människa ses 
för den individ hon är. Vi ska ha en sko-
la i toppklass där varje barn ges de rätta 
förutsättningarna utifrån sina egna indi-
viduella behov att utvecklas och nå sin 
fulla potential. Personer med funktions-
variationer ska ha samma rättigheter och 
möjligheter att forma sitt eget liv som alla 
andra. Kommunal verksamhet ska vara 
anpassad efter individens behov, inte 
tvärtom. Äldre ska ha rätt att styra över 
sin egen vardag och göra sina egna lev-
nadsval, inte bli behandlade som en del 
av ett kollektiv.

    I vårt Lund är det viktigare vart du 
är på väg än varifrån du kommer. Vi 
vill fortsätta värna Lund som en välkom-
nande plats för människor från andra de-
lar av Sverige, Europa och världen som 
vill bidra i utvecklandet av vår kommun. 
Människor som kommer till Lund ska ges 
goda förutsättningar att snabbt komma 
in i vår gemenskap men också mötas av 
höga förväntningar när det gäller att lära 
sig svenska språket och att försörja sig 
själva.

    Vi vill fortsätta utveckla Lund till 
Europas ledande kunskapsnav. I över 
tusen år har vi varit ett centrum för kun-
skap och bildning. Idag har vi Nordens 
främsta universitet, flera stora nationella 
och internationella forskningsanläggning-
ar, Sveriges äldsta vetenskapspark Ideon 
och ett rikt kultur- och föreningsliv. Vi vill 
fortsätta att utveckla ett Lund med höga 
ambitioner och en framtidsoptimism med 
siktet inställt högt.

Lundaliberalerna står redo att fortsätta 
leda Lund mot nya höjder. Vi hoppas 
på ditt stöd! ■
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EN SKOLA MED FOKUS PÅ 
KUNSKAP & KVALITET

EN LUGN & TRYGG  
ARBETSMILJÖ I SKOLAN

Lunds skolor och förskolor ska präglas 
av en lugn och trygg arbetsmiljö med väl- 
utbildade och engagerade lärare som till-
låts fokusera på sin undervisning. Med 
rätt stöd och stimulans ska alla elever 
kunna nå kunskapsmålen.

Friheten att styra över sitt liv börjar med 
kunskap. Kunskap bryter barriärer, öpp-
nar nya vägar och stärker den enskildes 
förmåga att fatta egna beslut. Därför sät-
ter vi liberaler alltid skolan först.

Under den gångna mandatperioden har 
vi fortsatt att förbättra Lunds skolor och 
förskolor, bland annat genom mindre 
barn- och elevgrupper, en mellan- och 
högstadiesatsning för att förbättra kun-

fokus på kunskap och kvalitet. Det ska 
vara attraktivt att vara lärare i Lund, med 
bra lön och möjlighet att göra karriär.

En bra skola måste få kosta. En likvärdig 
skola av hög kvalitet är den bästa inves-
teringen Lund kan göra för framtiden. ■

skapsresultaten och lärarassistenter för 
att avlasta lärarna. Vi har även förstärkt 
elevhälsan för att möta den psykiska 
ohälsan bland barn och unga.

Men vi vill mer. Lund ska inte bara ha ett 
världsledande universitet. Vi ska också 
ha en skola i toppklass. Alla barn, oav-
sett bakgrund, ska nå sin fulla potential i 
Lunds skolor. För att nå dit vill vi fortsätta 
prioritera en individanpassad skola med 

Lärare ska kunna fokusera på sitt peda-
gogiska uppdrag. Fler tjänster som lärar- 
assistenter ska inrättas för att avlasta 
lärare. Lärarna ska ha god möjlighet till 
kompetensutveckling, både individuellt 
och i arbetslagen.

Varje barn ska ses utifrån sina egna för-
utsättningar. Vid behov ska särskilt stöd 
sättas in tidigt. Särskilda undervisnings-
grupper kan vara ett alternativ för elever i 
svårigheter. Även högpresterande elever 
ska utmanas i skolan.

istock.com/milanvirijevic istock.com/IPGGutenbergUKLtd

colourbox.com



SKOLA & UTBILDNING

VÅR POLITIK

FÖRSKOLAN

5

1 3 10 Läsa, skriva, räkna
Skolans viktigaste uppdrag är att alla 
elever tidigt lär sig att läsa, skriva och 
räkna. Språkintroduktion för nyanlän-
da måste prioriteras för att underlätta 
övergången till ordinarie klass.

En framgångsrik integration 
Framgångsrika skolor tror på elever-
nas förmåga att utvecklas och ställer 
krav på eleverna att ta ansvar för sin 
inlärning. Skolan bör vara en plats där 
elever med olika bakgrunder möts. Att 
möta olika kulturer bidrar till insikt om 
sig själv och mognad som individ.

Kompensatoriska uppdraget
Lund har goda skolresultat, höga 
meritvärden och en hög andel elever 
som blir behöriga till gymnasiet. För 
att bibehålla och förbättra resultaten 
är det viktigt att eleverna får rätt stöd i 
tid. Lovskola och läxhjälp är viktigt för 
att ge elever extra tid för inlärning.

Särskilda undervisningsgrupper
Alla elever ska få det stöd de behöver 
för att klara sin skolgång. Särskilda 
undervisningsgrupper kan vara ett 
alternativ för elever med svårigheter.

Stärk elevhälsan i grundskolan
Elever som är trygga och mår bra 
presterar bättre i skolan och utvecklas 
kunskapsmässigt och socialt. För att 
möta den psykiska ohälsan behöver 
elevhälsan stärkas och vara beman-
nad med de olika professionerna 
enligt Skolverkets rekommendationer.

GRUNDSKOLAN
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En tillgänglig förskola
Förskolor ska finnas på gångavstånd 
till hemmet för att underlätta familjens 
livspussel. Lund ska fortsätta erbjuda 
tillsyn på udda tider för de familjer 
som har behov av detta och är berät-
tigade till det.

En god start i livet
Att delta i förskolans pedagogiska 
arbete ger barn en god start i livet 
och förskolan bör därför omfatta så 
många barn som möjligt. Särskild vikt 
bör läggas på barnens språkutveck-
ling såväl i svenska som i modersmå-
let, om annat än svenska. Barn med 
språkstörning ska få stöd tidigt.

Öppen förskola
Öppna förskolan ska fånga upp fler 
barnfamiljer i behov av stöd genom 
att utveckla arbetet inom familje-
centralerna. Familjecentraler är ett 
samarbete mellan regionen, social-
tjänsten och öppna förskolan. Famil-
jecentralerna bör finnas där behovet 
av dess tjänster finns.

Stimulerande lärmiljöer
Lärmiljön i form av lokaler och utemil-
jö är av betydelse för barnens trivsel 
och möjlighet att utvecklas och lära. 
Det gäller allt från naturliga lekmiljöer 
till skugga på gården. Ytterligare sats-
ningar på gröna skolgårdar ska ske.

En trygg förskola
Förskolan i Lund ska vara en trygg 
plats för alla barn. Hedersrelaterat 
förtryck i förskolan ska anmälas tidigt 
och mobbning ska motverkas.

Tidiga stödinsatser
Barn i behov av extra stöd eller 
stimulans ska få det redan i förskolan. 
Pedagoger ska ha tillgång till special-
kompetens i form av speciallärare.

Uppmuntra föräldranätverk
Vi vill att förskolan uppmuntrar 
föräldranätverk för att föräldrar ska 
kunna stödja varandra i föräldrarollen. 
Föräldrar vars barn har speciella be-
hov ska erbjudas möjlighet att träffas 
familjevis för erfarenhetsutbyte för 
såväl vuxna som barn.
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Barnets rätt att gå i förskola
Grunden för barnets lärande läggs 
redan i förskolan. Vi vill därför behålla 
rätten till minst 25 timmars förskola 
per vecka för alla barn, även de till 
föräldralediga och arbetslösa.

Språket är nyckeln till en lyckad 
skolgång
Språket är nyckeln till hur barnet kom-
mer att klara sig i skolan och senare 
i samhället. Läsandet bör därför stå i 
fokus under förskoletiden, så att alla 
barn kan läsandets grunder när de 
slutar förskolan.

9
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VÅR POLITIK

GRUNDSKOLAN (forts.) GYMNASIESKOLAN

Lärare ska få vara just lärare
I takt med digitaliseringen har antalet 
administrativa uppgifter från kommu-
nen ökat. För att lärarna ska kunna 
fokusera på sitt pedagogiska uppdrag 
vill vi se över den administrativa bör-
dan som åläggs lärare av kommunen. 
Vi vill ha fler lärarassistenter som 
avlastar lärarna vad gäller administra-
tiva och rent praktiska uppgifter.

Kompetensutveckling för lärare 
i grundskolan
Alla lärare ska ha tillgång till fort-
bildning, både i form av fördjupade 
ämnesstudier och i form av allmänna 
sociala och pedagogiska ämnen.

En lugn och trygg lärmiljö
En god och stimulerande lärmiljö 
innefattar såväl trygghet och studiero 
som hälsosam och stimulerande 
fysisk miljö. Den fysiska miljön ska 
ha god akustik, som bidrar till en lugn 
och behaglig inomhusmiljö. Skolgård- 
en ska ha gröna inslag samt bidra 
och stimulera till lek och rörelse.

Värna om skolbiblioteken
Tillgången till läromedel av olika slag 
är ytterligare en viktig faktor i en god 
lärmiljö. Läsförmågan är avgörande 
för möjligheten till vidare studier, 
utveckling i arbetslivet och förmågan 
att aktivt delta i samhället. Det är där-
för av yttersta vikt att bibehålla och 
ytterligare öka den höga kvaliteten på 
våra skolbibliotek. 

15 19 Stärkt modersmålsundervisning
Barn och ungdomar med flerspråkig-
het i hemmet lyckas bättre i skolan, 
om de även får utveckla sitt moders-
mål. Genom studiehandledning även 
på modersmålet får elever en större 
möjlighet att vara med i undervisning-
en trots att man ännu inte behärskar 
det svenska språket.

Ett fortsatt lärande
Fritidshemmen ska ge elever en 
möjlighet att prova och utveckla in-
tressen samt befästa kunskaper från 
skolan. Samtidigt ska fritidshemmen 
ta hänsyn till barnens behov av vila 
och aktivitet.

En meningsfull fritid
Fritidshemmen utgör en mötesplats 
i närmiljön, som genom ett utvecklat 
samarbete med föreningslivet kan 
erbjuda en stimulerande fritid. Genom 
att involvera föreningslivet mer på 
fritidshemmen kan fler barn och unga 
få en möjlighet att testa på olika akti-
viteter och bygga nya sociala nätverk.

Ett levande fritidshem
Fritidshemmen ska öka förståelsen 
för sambanden mellan natur, teknik 
och samhälle. För att fritidshemmen 
ska kunna klara av sitt uppdrag krävs 
att grupperna inte är för stora och 
att det finns tillräckligt med utbildad 
personal.

23 Satsa på både studie- och  
yrkesförberedande program
Lunds skolor ska erbjuda både attrak-
tiva studieförberedande och först-
klassiga yrkesförberedande utbild-
ningar. Det ska finnas ett rikt utbud 
av gymnasieprogram för eleverna att 
välja på.

Utveckla lärlingsutbildningar 
och lärlingsanställningar
Lärlingsutbildning är en bra form av 
utbildning, särskilt för den som är 
skoltrött och snabbt vill komma ut 
i yrkeslivet. Vi vill ta initiativ till fler 
lärlingsanställningar, som erbjuds 
av kommunala verksamheter eller 
privata företag.

25 Utveckla och förbättra Fritt sök
Vi värnar valfriheten och det breda 
programutbud som Lunds elever kan 
erbjudas tack vare Fritt sök i Skåne. 
Målsättningen måste samtidigt vara 
att alla behöriga elever kan erbjudas 
plats på sitt utbildningsval. Därför 
ska Lund ta initiativ till förhandlingar 
med regionens kommuner om en 
gemensam planering för fördelningen 
av olika gymnasieprogram mellan 
kommunerna.

Alla elever ska utmanas i skolan 
Elever ska inte begränsas i sin ut-
bildning. Genom att utveckla samar-
betet med Lunds universitet ska fler 
elever få möjlighet att läsa kurser på 
universitet parallellt med gymnasie-
studierna.
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Öronmärkta pengar för lärarnas 
fortbildning
Verkligheten utanför skolan förändras 
ständigt. Lärarna ska därför ha god 
möjlighet till fortbildning, både i form 
av fördjupade ämnesstudier och i 
form av mera allmänna sociala och 
pedagogiska ämnen.

En attraktiv internationell  
utbildning
Vi har länge arbetat för att Lund 
ska ha en fullt utbyggd certifierad 
internationell gymnasieskola och en 
internationell grundskola enligt inter-
nationell läroplan. I Lund med många 
internationella företag är det viktigt 
att det finns attraktiva internationella 

skolor. Lund har nu både internatio-
nell grund- och gymnasieskola. Vi vill 
fortsätta utveckla de internationella 
utbildningarna.

Avlasta lärare från administra-
tion och byråkrati
Lärare ska få vara just lärare. I takt 
med digitaliseringen har antalet 
administrativa uppgifter från kommu-
nen ökat. För att lärarna ska kunna 
fokusera på sitt pedagogiska uppdrag 
vill vi se över den administrativa bör-
dan som åläggs lärare av kommunen. 
Samtidigt vill vi se fler lärarassistenter 
som kan avlasta lärarna vad gäller 
administrativa och rent praktiska 
uppgifter.
 

Komvux – en viktig möjlighet
Komvux är viktigt för att vuxna 
människor ska ha möjlighet att ändra 
studie- och yrkesinriktning. Fler ska 
därför ha möjlighet att gå på komvux 
eller yrkesvux.

Förstärkt studievägledning på 
komvux och SFI
Förstärkt studie- och yrkesvägledning 
minskar risken för avhopp och har 
positiva effekter för studieresultat och 
elevernas etablering på arbetsmark-
naden och i samhället.

31

34 Simulerande lärmiljöer
Lokalerna ska anpassas efter elever-
nas specifika behov och erbjuda en 
lugn, harmoniskt tillgänglig miljö för 
inlärning både inomhus och utomhus.

Goda möjligheter till utveckling 
och lärande
Varje elev ska stimuleras till att 
utvecklas och lära optimalt efter sina 
förutsättningar. En individuell utbild-
ning och stöd av kvalificerade peda-
goger och assistenter är avgörande 
för att varje elev ska nå framgång och 
nå sina mål.

En stor variation i programmen
Gymnasiesärskolan ska erbjuda en 
bredd av utbildningar för att passa 
elevernas intressen och utbildnings-
nivå.

Erbjud fortbildning till lärare 
och assistenter
För att säkerställa att det finns rätt 
kompetens i särskolan behöver lärare 
och assistenter erbjudas fortbildning. 
För att kompetens inte ska försvinna 
från särskolan i Lund krävs även tyd-
liga karriärmöjligheter för lärare och 
assistenter.

Förbättra samarbetet med 
andra kommuner
För att bättre kunna hantera och 
planera för underlaget i särskolan 
krävs ett bättre samarbete med våra 
grannkommuner

32

Stärk elevhälsan i gymnasie- 
skolan
Elever som mår dåligt eller lider av 
psykisk ohälsa behöver stöd. Elev-
hälsan fyller en viktig funktion. Elever 
som är trygga och mår bra presterar 
bättre i skolan. En satsning på en 
utbyggd elevhälsa förbättrar därför 
också kunskapsresultaten i skolan.

Utveckla utomhusmiljön
Utomhusmiljön är väsentlig för den 
psykiska och fysiska hälsan. På 
Lunds gymnasie-skolor ska utomhus-
miljön bidra och stimulera ungdomar 
till rörelse under rasterna. En bra ut-
omhusmiljö gör att eleverna presterar 
bättre under lektionerna.

33
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KOMVUX & SVENSKA FÖR 
INVANDRARE (SFI)
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GOD GESTALTNING HÅLLBART BYGGANDE

Lund behöver långsiktigt byggande ur 
olika perspektiv – klimat och miljö, arki-
tektur och sociala faktorer – hållbara bo-
städer och arbetsplatser som man kan 
trivas och må bra i. Oavsett var och vad 
vi bygger i kommunen så är det av stor 
vikt att det byggs hållbart.

Lund ska vara en kommun där alla kan 
hitta en plats att bo och jobba på, oav-
sett livsskede och livssituation. Därför vill 
vi fortsätta verka för blandad bebyggelse 
i nya bostadsområden, både vad gäller 
bostädernas upplåtelseform och storlek. 

Nya företag måste också ges chansen 
att hitta verksamhetsmark och befintli-
ga företag måste ha möjlighet att kunna 

ska skyddas från exploatering. Byarna 
ska fortsätta utvecklas utifrån sina egna 
särdrag och sin historik. I vårt Lund ska 
hela kommunen leva och utvecklas. ■

expandera, så att fler arbetstillfällen kan 
skapas.

Samtidigt måste Lunds fortsatta utveck-
ling ske hållbart. Vår unika stadskärna 
måste värnas – ny bebyggelse i centrum 
måste ta särskild hänsyn till omgivande 
miljö. Vi ska ha en levande stadskärna 
med butiker, restauranger, nöjesliv och 
levande torg. Grönområden och parker 

Lund ska bygga med god gestaltning 
som ger livskvalitet. Arkitektur, ljus, grön-
ska, vatten och andra faktorer som höjer 
trivseln är viktiga. Bebyggelse i stadskär-
nan ska ta särskild hänsyn till omgivande 
miljö. Byarna ska utvecklas med hänsyn 
till sina egna särdrag och sin historik.

I Lund ska varje bostadsområde bestå av 
varierad bebyggelse – blandade upplåtel-
seformer och olika storlekar på bostäder-
na - så att människor i olika åldrar och 
livsfaser kan mötas.

istock.com/Tonygers
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BOSTADSBYGGANDE

39
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God gestaltning
Allt som byggs i Lund ska byggas 
med god gestaltning och hög estetik. 
Inte minst är detta viktigt i anslutning 
till äldre bebyggelse. God arkitektur 
ger en trivsam stad och skapar lång-
siktig hållbarhet.

Fler arkitekttävlingar
Vi vill nästa mandatperiod genom täv-
lingar låta arkitekter och byggherrar 
utveckla nya fastigheter, gärna någon 
med klassisk arkitektur. Det går att till 
en rimlig kostnad bygga både vackert 
och med ett hållbarhetstänk.

Respekt för Lunds kulturarv
Lund har ett unikt kulturarv och beva-
randefrågor måste ha en hög prioritet. 
Men stadens centrala delar får inte 
vara ett museum utan måste fortsätta 
utvecklas – men med stor respekt för 
stadens historia.

Gammalt möter nytt
I Lund möter medeltiden framtiden. 
Bara några kilometer från den i 
många delar medeltida stadskärnan, 
finns banbrytande forskningsanlägg-
ningar. Ny arkitektur samsas med 
klassisk arkitektur. Så ska det fortsät-
ta att vara. Men Lund behöver i större 
utsträckning arbeta med arkitekturen 
vid ny- och ombyggnationer så att 
den anpassas till det som redan är 
byggt.

48 Bevara Lunds höjdskala i cen-
trala staden
Lunds karaktär i centrala staden ska 
bevaras, och ny bebyggelse ska 
passa in i den nuvarande höjdskalan. 
Längre ut från de centrala delarna 
av staden kan däremot höjden på ny 
bebyggelse tillåtas öka, exempelvis 
på Brunnshög och i Källby.

Förstärk centrum
Lunds centrum har en unik kulturmiljö 
med ett medeltida gatumönster. Vi vill 
bevara och förstärka attraktionskraf-
ten i stadskärnan. Det kan exempel-
vis ske genom att värna den befintliga 
byggnadshöjden i centrum, värna om 
gatumönstret och gatubeläggningen 
och genom fortsatt arbete med att 
göra torgen mer attraktiva.

Utveckla centrumhandeln
Vi vill utveckla centrumhandeln ge-
nom ökat samarbete mellan handlare, 
fastighetsägare och kommun.

Utveckla Mårtenstorget
Mårtenstorget ska utvecklas och bli 
mer levande. Då blir stöd till torghan-
deln en viktig faktor eftersom den är 
viktig för centrum. Om torghandlarna 
vill så ser vi gärna längre öppettider 
en eller ett par dagar i veckan. På sikt 
bör bilparkeringen flyttas från torget 
till en annan plats i närheten. Vi vill 
gärna föra in vatten i någon form på 
torget, och mer grönska.
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GOD GESTALTNING

44

STADSKÄRNAN

rer, caféer och annan service. På så 
sätt ökar vi tryggheten och trivseln.

Fler marknära bostäder
Enligt Ipsos och Boverkets undersök-
ningar vill drygt sju av tio skåningar 
bo i villa, kedjehus eller radhus. Ändå 
tillhör bara runt en procent av alla nya 
bostäder i Lund denna kategori. Vi 
vill möjliggöra fler marknära boenden 
– inte minst i byarna – så att även till 
exempel barnfamiljer som önskar en 
trädgård kan bo kvar i kommunen.

Fler fribyggartomter
Fler lundabor måste få möjlighet att 
forma sin egen bostad. Därför ska fler 
fribyggartomter tillgängliggöras.

43

Strävan att möta efterfrågan på 
bostäder
Lund ska vara en attraktiv kommun 
att bo och arbeta i. Vi vill att kommu-
nen strävar efter att möta efterfrågan 
på bostäder och arbetsplatser, utan 
att det inskränker på den grönska 
som gör Lund till en grön kommun.

Varierad bebyggelse
Varje kvarter och område ska erbjuda 
en varierad bebyggelse. För att 
undvika ett segregerat Lund behövs 
en blandning av bostäder med olika 
upplåtelseformer och storlek.

Den blandade staden
En stad som lever hela dygnet är en 
trivsam stad. Alla stadsdelar behöver 
därför   arbetsplatser, livsmedelsaffä-

41
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Stadsintegrerat universitet
Universitetet bör uppmuntras att 
behålla sin närvaro i centrum. Allt fler 
universitet bygger externa campus 
men en viktig anledning för studenter 
att välja att läsa i just Lund är univer-
sitetets centrala lokalisering i staden.

Mötesforum
Vi är försiktigt positiva till ett mötesfo-
rum vid gamla tingsrätten med möj-
ligheter till kongresser och kulturscen 
– under förutsättning att det passar 
in i miljön och innehåller de funktio-
ner som utövare och organisatörer 
efterfrågar. Exempelvis måste en 
kulturscen finnas.

Kvarteret Galten
Vi är öppna för ett omtag med nya 
förslag på byggnation i kvarteret 
Galten, under förutsättning att dessa 
passar in arkitektoniskt på platsen.

52 Järnvägsknutpunkt vid Lund C
Vi är positiva till höghastighetståg till 
Lund med station i vid Lund C, som 
även i framtiden bör vara den centrala 
knutpunkten för tågtrafik i Lund.
 
Sommartorg och -gågator
Lund ska arbeta med centralt place-
rade gatu- och torgmiljöer som under 
sommarhalvåret kan stängas av för 
otillbörlig biltrafik så att mer plats 
skapas för gång-trafikanter, uteserve-
ringar och utsmyckning. Vi ska i första 
hand prioritera torgen, till exempel 
Mårtenstorget, i det arbetet.

57 Hela kommunen ska utvecklas
Varje by ska utvecklas utefter sina 
egna särdrag och sin historik. Extra 
vikt ska läggas på trivsam utveckling 
och god service till byarnas invånare.

Förbättrade cykelvägar i hela 
kommunen
Vi vill fortsätta att förbättra cykelvä-
garna till och i de östra kommunde-
larna för att bättre knyta ihop kommu-
nens olika delar.

Fortsatt satsning på utemiljöer 
För att underlätta och främja idrott 
och rörelse i vardagen vill vi utveckla 
utegym, slingor, mötesplatser etc.

60 Utomhusscener
För att skapa bättre mötesplatser för 
olika evenemang vill vi ha tillgängliga 
utomhusscener.

Medborgarbudgetar för byarna
Vi vill fortsätta att utveckla vår sats-
ning på medborgarbudgetar för byar-
na så att byinvånarna själva får större 
möjlighet att påverka utvecklingen 
och satsningar i respektive tätort.

Fortsätt utveckla medborgar- 
dialogen
Vi vill att kommunledningen fortsätter 
flytta ut sitt kontor med jämna mellan-
rum samt att respektive förvaltning 
blir bättre på att kommunicera nya 
eller pågående projekt.
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70

69

HÅLLBART BYGGANDE

71

skapar både trygghet under mörka 
kvällar och kan göra trafiken säkrare. 
Därför ska fler och starkare lampor 
finnas vid exempelvis övergångsstäl-
len och gångtunnlar. Fler gångstråk 
ska ha fullgod belysning. Onödig ljus-
sättning som stör naturen – ljusföro-
reningar – ska undvikas, till exempel 
kan rörelsestyrd belysning användas 
på vissa platser.

Solcellsdrivna fartskyltar
Fler vägar i Lund ska förses med ut-
rustning som uppmärksammar bilister 
på när de överskrider hastighetsgrän-
sen. Dessa bör drivas med solceller.

72

Respektavstånd till historiska 
byar
Vi tycker det är viktigt med ett res-
pektavstånd till de byar som omger 
staden – Stora Råby, Värpinge, 
Vallkärra med flera. På så sätt låter 
vi historien avspegla sig i bebyggel-
sen och vi kan undvika ett oavbrutet 
stadslandskap med bebyggelse som 
flyter ihop.

Hållbart byggande
Ett hållbart byggande innebär att vi 
måste ställa högre krav på allt från 
byggmaterial och vattenåtervinning till 
energieffektivitet och byggnadernas 
klimatpåverkan under hela livscy-
keln. Fler fastigheter i Lund ska vara 
klimatneutrala och i så hög utsträck-
ning som möjligt försörjas av lokalt 
producerad, förnybar energi.

Fler solceller
Vi vill ha fler solceller i Lund. Normen 
ska vara att den som vill installera 
solceller på sin fastighet får godkänt 
för det.

Ökad motståndskraft mot  
extremväder
Klimatförändringarna medför ett ökat 
behov av att kommunen är mot-
ståndskraftig mot hetta, översväm-
ningar och annat extremväder. Träd 
måste planteras, inte minst vid skolor 
och äldreboenden, och områden 
utformas så att vatten tas om hand 
vid skyfall.

73

63

65

64
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67
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Bygg nära kollektivtrafiken
Ny bebyggelse ska främst koncentre-
ras till starka kollektivtrafiklägen så att 
ett hållbart resande underlättas.

Bättre kollektivtrafik
För att bo i någon av byarna i Lunds 
kommun ska det inte krävas bil för att 
få livet att gå ihop. Kommunen ska 
fortsätta driva på Region Skåne att 
förbättra kollektivtrafiken till och från 
byarna.

Spårbunden trafik är mer  
attraktivt
Spårbunden trafik upplevs ofta som 
mer attraktiv än hjulburen trafik. Där 
det finns behov ska spårbunden 
kollektivtrafik på sikt kunna ersätta 
hjulburen kollektivtrafik.

Koordinera gatu- och lednings-
arbeten
Planering och koordinering av gatu- 
och ledningsarbeten i staden behöver 
förbättras för att till exempel motverka 
onödigt stor påverkan på framkomlig-
heten.

Reglera elsparkcyklarna
Elsparkcyklarna skapar ökad rör-
lighet, men de orsakar också stora 
framkomlighets-problem på trottoarer, 
gator och torg, framför allt för funk-
tions- och rörelsehindrade. Elspark-
cyklarnas användning behöver därför 
regleras bättre.

Rätt belysning på rätt plats i 
den offentliga miljön
Belysningen i den offentliga miljön 

Foto: Leif Jansson
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KLIMATPOSITIV SENAST  
ÅR 2040

SKYDDA VÅRA  
GRÖNOMRÅDEN

VÄRNA NÄRHETEN TILL  
NATUREN

Närhet till naturen är viktigt för alla 
människor och när Lund växer är det 
viktigt att tillgången till tillgängliga natur-
områden också förbättras. Det gäller om-
råden för såväl friluftsliv som motion och 
rekreation.

När Lund växer och förtätas får vi inte 
bygga bort närheten till parker och na-
tur. Gröna och blåa inslag behövs för att 
människor ska må bra. Det gör också 
Lund mer motståndskraftigt mot värme-
böljor och kraftiga skyfall.

Klimatfrågan är den enskilt största utma-
ningen att lösa under det kommande de-
cenniet. Vår ambition är hög – Lund ska 
vara klimatpositivt senast år 2040. För att 
nå dit måste kommunen göra det enklare 
för alla lundabor att leva klimatvänligt.

Klimatet är den enskilt största utmaning-
en det närmaste decenniet. Med en be-
folkning med spetskompetens, världs-
ledande universitet och framstående 
företag har Lund alla förutsättningar att 
inta en ledande roll och visa vägen för an-
dra kommuner i den gröna omställning-
en. Vår ambition ska vara hög – Lund ska 
vara klimatpositivt senast 2040.

För att nå dit måste det vara lätt att göra 

byggs bort utan snarare förädlas och ut-
vecklas. Det gröna gör också Lund mer 
motståndskraftigt mot värmeböljor och 
kraftiga skyfall. Lund ska vara en grön 
kommun, med minsta möjliga negativa 
klimat- och miljöpåverkan och högsta 
kvalitet på de gröna och blåa miljöerna. ■

rätt. Kommunen behöver ge förutsätt-
ningar för klimatomställningen genom ex-
empelvis en utbyggd laddinfrastruktur för 
elbilar, möjlighet till tankning med vätgas 
och förenklad myndighetsutövning vad 
gäller olika tillstånd. 

För att må bra behöver vi människor när-
het till gröna miljöer – park, gångstråk 
och natur på rimligt avstånd. När staden 
förtätas är det väsentligt att det gröna inte 

colourbox.com



MILJÖ & KLIMAT

VÅR POLITIK

13

KLIMATOMSTÄLLNINGEN

74

75

77

klimat-omställningen. Kommunen ska 
omfamna teknisk utveckling som en 
del i sin klimat-omställning, till exem-
pel genom byggande av elvägar.

Mer fjärrvärme
Stora delar av Lund saknar fjärrvär-
menät och måste därför förlita sig 
på andra lösningar som till exempel 
direktverkande el. Vi vill arbeta för ett 
utbyggt fjärrvärmenät.

Ett motståndskraftigt och  
klimatanpassat Lund
Parallellt med arbetet för att minska 
utsläppen måste kommunen arbeta 
för att förbereda oss på klimatföränd-
ringarnas negativa konsekvenser, 
bland annat genom att öka mot-
ståndskraften mot extremväder. Olika 

typer av klimatanpassningar måste 
vidtas, till exempel plantering av träd 
och snabbväxande miniskogar för att 
motverka hetta och torr luft samt för 
att bidra till att binda koldioxid.

Klimatsmart och näringsriktig 
mat i kommunens skolor
Klimatsmart och näringsriktig mat 
bör vara normen i skolmaten. Kött 
behöver inte vara huvudingrediensen. 
Grönsaker och andra råvaror kan kö-
pas från närområdet och efter årstid.

Fler solceller på kommunens 
byggnader
När kommunen bygger om eller byg-
ger nytt ska normen vara att solceller 
eller småskalig och icke-störande 
vindkraft alltid installeras på byggna-
derna, till exempel på tak eller väggar. 
Undantag gäller för fastigheter där 
det inte fungerar av kulturmiljöskäl 
eller hållfasthetsskäl.

Markanvisningar till hållbara 
byggprojekt
Vid kommunala markanvisningar ska 
hållbarhet alltid vara en viktig faktor 
vid tilldelning av mark. Det kan till ex-
empel gälla egenproduktion av energi 
eller plusenergibyggande.

Satsa på biokol
Vi vill satsa mer på utveckling och 
användning av biokol i kommunen. 
Användning av biokol är ett sätt att 
minska klimatpåverkan men har ock-
så andra nyttor.

78

83 Fler cykelöverfarter
Lund är en cyklande stad och 
cyklister bör fortsätta prioriteras 
före bilister. Därför tycker vi att fler 
cykelpassager behöver ersättas med 
cykelöverfarter. Vid cykelöverfarter 
har bilister väjningsplikt vilket gör det 
tydligare för båda parterna i trafiken 
vem som ska väja.

Underlätta för cykelpendling
Vi vill underlätta för människor att 
cykla mer genom att anlägga och 
förbättra cykelstråk som är trygga och 
utan avbrott förbinder olika delar av 
kommunen. Elcykeln har utökat den 
möjliga sträckan som människor kan 
cykla, vilket ökar behovet av cykel- 
vägar till byarna utanför Lunds stad.

Cykelparkeringar
Vi vill anlägga trygga cykelparkeringar 
för alla sorters cyklar vid knutpunk-
ter och centrala platser. Bortforsling 
av kvarlämnade cyklar ska ske mer 
regelbundet.

Bilpooler
Vi vill underlätta och stödja etableran-
det av bilpooler i alla stadsdelar och i 
så många byar som möjligt.

Laddinfrastruktur
Vi vill säkerställa bra laddinfrastruktur 
i kommunens parkeringshus, bostä-
der och vid större offentliga verksam-
heter som skolor och vårdhem, och i 
byarna. Vi vill utreda möjligheten att 
ladda från lyktstolpar.

80
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Klimatpositivt år 2040
Lund behöver kraftigt minska sin 
klimatpåverkan fram till 2030, och 
senast 2040 bli klimatpositivt – det vill 
säga ha ett nettoinfång av växthusga-
ser. För att nå dit måste kommunen 
underlätta en klimatsmart vardag för 
såväl medborgarna som alla verk-
samheter som finns här.

Koldioxidinfångning
Kommunen ska som en del av sin 
klimatomställning satsa på koldiox-
idinfångning. Det kan genomföras 
via kommunens bolag eller genom 
upphandlingar.

Satsa på ny teknik
Nya tekniska lösningar och uppfin-
ningar är viktiga för att underlätta 
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MILJÖVÄNLIGARE  
TRANSPORTER

79

76

87

colourbox.com



MILJÖ & KLIMAT

14

VÅR POLITIK

MILJÖVÄNLIGARE  
TRANSPORTER (forts.)

TRÄD, GRÖNOMRÅDEN & PARKER

88 959391
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Tankstation för vätgas
Vätgas är ett klimatneutralt drivmedel 
som EU satsar mångmiljardbelopp 
på att utveckla. Vi vill skapa förut-
sättningar för etablering av minst en 
tankstation för vätgas i kommunen 
samt att kommunen hyr några vät-
gasdrivna personbilar för användning 
i sin dagliga verksamhet och sedan 
utvärderar detta.

Klimatneutral kommunal  
fordonsflotta
Icke-fossildrivna fordon, exempelvis 
el- och vätgasdrivna bilar, ska vara 
huvudalternativet när kommunen 
upphandlar nya fordon. Undantag 
bör göras för vissa arbetsfordon, till 
exempel räddningstjänstens fordon.

Klimatkompensera resor
Kommunen ska fullt ut klimatkompen-
sera samtliga resor i egen regi som 
orsakar utsläpp av växthusgaser.

Värna det gröna
Förtätning av den byggda staden får 
inte innebära att det gröna byggs 
bort, inte heller får vi bygga bort ljuset 
och möjligheten till tystnad.

Plantera fler träd
Vi vill att fler träd ska planteras i 
Lunds stad och i byarna. Träd är 
kolsänkor och bidrar till minskade 
bullernivåer, bättre dagvattenhante-
ring och bättre biologisk mångfald. I 
parker ska nya fruktträd prioriteras.

Plantera trädalléer längs  
genomfartsleder i byarna
Vi vill plantera nya trädalléer längs 
genomfartslederna i byarna. Det är 
bra för klimatet, hjälper till att hantera 
stora regnmängder och sänker buller-
nivåerna. Dessutom är det estetiskt 
tilltalande.

89

92

Gröna stråk
För att människor ska trivas och må 
bra är det avgörande att man har 
tillgång till gröna miljöer i sitt närom-
råde. Vi vill skapa sammanhängande 
gröna stråk genom staden för rekrea-
tion och motion.
 
Högre kvalitet i grönområden
Under pandemin har användningen 
av – men även slitaget – på våra par-
ker och naturområden ökat markant. 
Pengar till parkerna är en prioritering 
för oss. Vi vill se att såväl finparker, 
som Stadsparken och Botaniska 
trädgården, som stadsdelsparker 
utvecklas till attraktiva mötesplatser 
för alla åldrar.
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ANDRA KLIMAT- & MILJÖÅTGÄRDERNATUR & ÅKERJORD
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Grön gräddfil
Bygglov och andra tillstånd som söks 
med syfte att göra klimat- eller miljö-
förbättrande åtgärder ska ges förtur i 
tillståndsprocesser.

Utveckla energi- och klimat- 
rådgivarnas verksamhet
Energi- och klimatrådgivarna gör vik-
tig samhällsnytta genom att informera 
om och svara på frågor gällande 
solceller, laddstolpar och andra en-
ergi- och klimatrelaterade insatser till 
privatpersoner, bostadsrättsförening-
ar, samfälligheter, företag med flera.

Varsamhet med åkerjorden
Byggnation på den bästa åkerjorden 
ska ske med stor försiktighet.

Gångstigar mellan åkrarna
Lunds stad är omgärdad av åkermark 
och det kan vara svårt att komma 
ut i landskapet. I samarbete med 
markägarna vill vi utveckla remsorna 
mellan åkrar till gångstigar.

Återskapa våtmarker
Översvämningar och kraftiga skyfall 
har ökat markant. Vi måste vara 
beredda på detta och hjälpa naturen 
att ta hand om vattnet. Att återskapa 
våtmarker är ett av många sätt att ta 
hand om dagvatten. Våtmarker binder 
dessutom stora mängder koldioxid.

Värna kulturlandskapet
Våra fälader är en rest från äldre 
tider då boskap betade i utmarkerna. 
På samma sätt som det är viktigt att 
värna stadsmiljön ska vi även värna 
vårt kulturlandskap.

Utveckla naturturismen
Lundabor och många andra har 
alltmer hittat ut i naturen. För att 
möta detta intresse vill vi utveckla 
naturturismen i form av exempelvis 
nya vandringsleder och förbättrade 
möjligheter till mountainbikecykling, 
fiske och fågelskådning.

Miljövårdsarbete
Vi vill att kommunen förbättrar sitt 
miljövårdsarbete ytterligare. Utökad 
vildsvinsjakt bör ske vid behov.
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ETT NÄRINGSLIV SOM KAN 
BLOMSTRA

ÖKAD DIGITALISERING

Vi vill fortsätta kommunens digitalise-
ringsarbete för att förbättra och effektivi-
sera verksamheten. Vi vill att företag och 
enskilda lundabor ska kunna se, följa och 
hantera all sin kontakt med kommunen 
via ett slags ”Mina sidor”.

Lunds kommun ska vara en plats där man 
både kan bo och arbeta. Lund ska aldrig 
bli en sovstad varifrån man pendlar till 
sitt arbete på annan ort. Därför behöver 
vi vara öppna och välkomna nya arbets-
platser – av alla sorter. För det behövs 
ett näringslivskontor som är på tårna men 
även beredskap för att erbjuda mark till 
företag som vill etablera sig eller expan-
dera i Lund.

Det är arbetsplatserna i Lund som skapar 
tillväxt, och det är tillväxten som gör att 
fler lundabor kan betala skatt som utgör 
resurserna till bland annat skola, äldre-
omsorg och vägunderhåll. Kommunen 
måste ständigt sträva efter att bli bättre i 
sitt bemötande mot näringslivet och göra 
det den kan för att jobben ska bli fler. Så 
får vi i förlängningen också en bättre väl-
färd. ■

Lunds näringsliv ska utvecklas i takt med 
att kommunen växer så att inte människor 
tvingas pendla ut från kommunen för att 
arbeta. Därför måste vi ha markbered-
skap för nya företagsetableringar inom 
hela kommunen.

Lund ska vara en kommun där människor 
kan både bo och arbeta. Därför är det 
viktigt att skapa förutsättningar för ett 
välfungerande näringsliv, så att nya jobb 
skapas i kommunen.

istock.com/Reimphoto
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Underlätta för pop-up- 
verksamheter
Vi vill göra det lättare för foodtrucks, 
foodbikes och andra pop-up-verk-
samheter att finnas i Lund. Därför ska 
regelverk och kostnader för att bedri-
va sådana verksamheter i Lund ses 
över i syfte att göra det både enklare 
och billigare.

Enklare företagsetableringar
Vägen till etablering i Lund ska vara 
tydlig, snabb och fullt uppbackad av 
kommunen. Utvärdering och anpas-
sade lösningar ska vara en del av 
paketet.

Snabb återkoppling från  
kommunen
Näringslivet är beroende av konkret 
feedback och korta svarstider av 
kommunen. En lista ska göras med 
skarpa svarstider för till exempel 
tillståndsförfrågningar, svarstider som 
ej ska överskridas.

Samhällsservice i toppklass 
lockar företag
För att dra till sig företag och i synner-
het kunskapsföretag, krävs ett levan-
de kulturliv och bra skolor, inklusive 
internationella sådana från förskola till 
gymnasium.

Förtur i bostadskön för dem 
med arbete
Personer som bor utanför Lund och 
vill flytta till kommunen ska få förtur i 
bostadskön framför andra personer 
som också bor utanför Lund, om de 
har ett arbete.
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Motprestation för ekonomiskt 
bistånd
Alla som vill ha ekonomisk hjälp ska 
krävas på någon typ av motpresta-
tion. All arbetslivserfarenhet är en 
tillgång när man söker jobb och för de 
som talar dålig svenska är det ett sätt 
att lära sig språket bättre i en naturlig 
miljö.

Tjänstledighet för att starta 
företag
Den som är anställd av kommunen 
och vill starta företag ska alltid ha rätt 
till tjänstledighet under en begränsad 
period i början.

Trygghet skapar jobb
När företag får ange vad som är vik-
tigt att förbättra i Lund kommer trygg-
het högt på listan. Kommunen måste 
därför fortsätta stärka tryggheten.
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Lund ska ha ett förstklassigt 
näringslivsklimat
Vi vill att Lund ska ha ett förstklassigt 
näringslivsklimat. Därför är det viktigt 
att alla kommunens nämnder och 
förvaltningar regelbundet följer upp 
näringslivsrankingen för Lund, och 
vidtar åtgärder för att förbättra det 
som kan bli bättre.

Locka fler jobb till Lund
Lund ska driva en offensiv politik för 
ett starkt näringslivsklimat. Kommu-
nen ska aktivt jobba för att företag 
ska kunna expandera eller etablera 
sig i Lund.
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Mark för jobb
För att fler företag ska välja att eta-
blera sig eller expandera i Lund så 
behövs mer verksamhetsmark. Vi vill 
öka tillgången på verksamhetsmark 
i kommunen så att fler arbetsplatser 
kan skapas.

Lättare och billigare  
markupplåtelse
Vi vill se över och förenkla reglerna 
och tidsperioderna för hyra av kom-
munal mark till bl.a. uteserveringar.

Matchning av  
verksamhetslokaler
Många företag i Lund säger sig ha 
svårt att hitta lokaler, samtidigt som 
kommunen och byggherrar säger sig 
ha svårt att hitta företag att husera 
i verksamhetslokaler. Matchningen 
mellan verksamhetslokaler och 
företag som behöver tak över huvudet 
måste bli bättre.

Exploatörsdriven detaljplane-
process
Framtagandet av detaljplaner kan 
ibland vara en bromskloss för 
skapandet av nya arbetsplatser och 
bostäder i Lund. Vi vill ge byggnads-
nämnden frihet att lägga ut delar av 
detaljplaneprocessen på byggherrar 
när nämnden finner det lämpligt. 
Självklart har kommunen alltid över-
prövanderätt, men mer av detaljpla-
neringen kan göras av andra aktörer 
än kommunen.
 
Ny mötes- och kulturlokal
Vi är försiktigt positiva till ett nytt 
mötesforum vid gamla tingsrätten 
– under förutsättning att det passar 
in i miljön och innehåller de funktio-
ner som utövare och organisatörer 
efterfrågar. Anläggningen måste 
också kunna fungera som kulturscen 
för exempelvis konserter, teater och 
gästspel av olika slag.

 Digitalisera kommunen
Vi vill införa e-tjänst som norm i 
kommunen, för såväl företag som 
föreningar och privatpersoner. Alla 
ärenden med kommunen ska gå att 
följa via ett slags ”Mina sidor”.

Bryt det digitala utanförskapet
Det är viktigt att alla lundabor får 
goda förutsättningar att ta del av di-
gitaliseringens fördelar. För den som 
önskar att få grundläggande kunska-
per i användandet av internet, datorer 
och smartphones ska kommunen 
erbjuda sådant stöd.

Tillgång till bredbandsfiber i 
hela kommunen
Tillgång till bra internetuppkoppling 
genom bredbandsfiber ska finnas i 
hela kommunen.

Kommunens näringslivs- 
organisation bör ses över
Kommunens nuvarande interna sätt 
att organisera sig är inte optimalt 
för ett effektivt näringslivsarbete. En 
översyn och omorganisering kan vara 
nödvändig för att bli ännu bättre.

Lokala upphandlingar
Kommunens upphandlingar ska vara 
utformade så att även lokala och min-
dre aktörer kan lämna anbud.
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ETT LUND SOM BYGGER 
STARKA & TRYGGA BARN

JOBB FÖRE BIDRAG

Med hjälp av en aktiv arbetsmarknadspo-
litik vill vi få fler lundabor att gå från bidrag 
till arbete och bli självförsörjande. Det ger 
stora positiva effekter såväl på det per-
sonliga planet som för kommunen i stort.

Vi liberaler drivs av strävan att skapa en 
jämlik, rättvis värld fri från förtryck. Därför 
vill vi att Lunds kommun aktivt motverkar 
och förebygger all form av diskriminering 
och intolerans på grund av kön, könsö-
verskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsvariationer, 
sexuell läggning eller ålder – alla ska ha 
lika rättigheter och möjligheter att förverk-
liga sina livsprojekt. Likaså ska begräns-
ningar av individens frihet i en klans, 

i svenska språket är nyckeln till integra-
tion i det svenska samhället. Det ska ges 
goda förutsättningar att så snabbt som 
möjligt lära sig svenska, komma i arbete 
och ta del av de rättigheter och skyldig-
heter som finns. Vårt Lund är en inklude-
rande kommun där alla lundabor får möj-
lighet att nå sin fulla potential. ■

traditions eller religions namn aldrig ac-
cepteras.

Personer med funktionsnedsättning ska 
ges samma möjligheter som alla andra till 
delaktighet och jämlikhet. Det gäller inte 
bara den fysiska miljön utan också till-
gången till information, kultur, politik och 
olika verksamheter.

Arbete, egen försörjning och kunskaper 

Inget är viktigare för ett framgångsrikt 
samhälle än barn som växer upp till star-
ka individer. Utöver att prioritera skolan 
vill vi förbättra socialtjänsten och dess 
samarbete med skolorna för att snabbt 
fånga upp barn som riskerar att fara illa.

I vårt Lund är det viktigare vart du är på 
väg än varifrån du kommer. Vi vill stärka 
rättigheterna för personer med funktions-
nedsättning, möjliggöra en bättre och 
snabbare integration av invandare samt 
motverka psykisk ohälsa bland unga.

SOCIALPOLITIK

Foto: Clay Banks
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LSS & INKLUDERING SOCIALTJÄNSTEN

124

130

Extern kontaktperson
Möjligheten till en extern kontaktper-
son för att ge en meningsfull vardag 
ska finnas kvar.

Kommunöverskridande daglig 
verksamhet
Vi vill att kommunen undersöker 
möjligheten att samarbeta med 
andra kommuner i att erbjuda daglig 
verksamhet på den ort som passar 
brukaren allra bäst, oavsett hans eller 
hennes bostadsort.

Fysisk aktivitet och god kost-
hållning 
För att förebygga onödig ohälsa bör 
kommunen medverka i att hälsopro-
jekt startas i samverkan med det loka-
la föreningslivet riktade mot personer 
med funktionsnedsättning.

Inrätta FoU-trainee
Vi vill främja att personal ska kunna 
vara tjänstlediga från sitt ordinarie 
arbete för att fördjupa sig inom ett 
specialområde, som är viktigt för den 
egna arbetsplatsen. Syftet är att de 
anställda ska få möjlighet att följa den 
forskning som bedrivs och därmed 
höja sin kunskapsnivå.

Utveckla samarbetet med 
LSS-anhörigföreningen
Det är viktigt att ta vara på de anhö-
rigas kunskap och erfarenheter samt 
skapa en mötesplats som ger möjlig-
het till dialog och återkoppling.

134 Socialsekreterare hos polisen
Vi vill att det ska finnas socialsekre-
terare som jobbar i nära samarbete 
med polisen.

Bekämpande av våld i nära 
relationer
Kommunen ska i nära samarbete 
med polisen prioritera bekämpning av 
våld i nära relationer. Stöd och hjälp 
ska ges till brottsoffer.

Genomförande av 
Islandsmodellen
Lund bör genomföra Islandsmodellen 
som innebär att socialsekreterare 
åker med polisen vid larm om våld i 
nära relationer. På så sätt kan man 
tidigt fånga upp barn som riskerar att 
fara illa och erbjuda stöd till familjen.

Information om socialtjänsten
Vi vill att socialtjänsten blir bättre 
på att informera om sitt arbete till 
allmänheten och inom kommunens 
egen organisation. Kontakten med 
civilsamhället bör även förbättras.

Fler åtgärder för att stötta 
föräldrar
Fler utbildningar och hjälpinsatser 
bör finnas tillgängliga för föräldrar 
som behöver hjälp i föräldrarollen. 
Utbildningar ska kunna ske som regel 
utan en föregående utredning. Även 
i familjecentralerna behöver utbild-
ningsverksamheten stärkas.
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129Bästa kommunen för personer 
med funktionsnedsättning
Lund ska prioritera åtgärder för att 
skapa mer frihet och fler möjligheter 
för personer med funktionsnedsätt-
ning. Vi ska vara Sveriges bästa 
kommun för personer med funktions-
nedsättning.

Leva på lika villkor
Insatser enligt lagen om stöd och 
service (LSS) till personer med 
funktionsnedsättning har varit ett 
prioriterat område för Liberalerna allt 
sedan vi genomdrev reformen 1994 
i riksdagen. Personlig assistans har 
gett möjlighet till människor att själva 
bestämma över sina liv och röra sig 
fritt i samhället. De inskränkningar 
som skett av regeringen på nationell 
nivå måste rullas tillbaka.

Nybyggnation av grupp- och 
serviceboenden
Vid byggandet av grupp- och service- 
boenden ska utgångspunkten vara 
att stärka individens självständighet. 
Utemiljön ska vara hälsofrämjande 
och tillgänglig. Boendet ska utformas 
utifrån olika gruppers behov och  
säkerställa ett effektivt digitalt stöd.

Boendekarriär
Med hjälp av teknik och digitala lös-
ningar vill vi öka brukarens självstän-
dighet och därmed ge fler möjligheten 
att flytta från ett LSS-boende till en 
vanlig lägenhet.

Meningsfull daglig verksamhet
Den dagliga verksamheten som 
kommunen erbjuder ska bestå av 
meningsfulla aktiviteter med inriktning 
på till exempel kultur, musik, IT med 
programmering och app- och speltill-
verkning.
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PSYKISK OHÄLSA

154

Stärka samarbetet med andra 
kommuner
Vi vill stärka samarbetet med andra 
kommuner för att bättre matcha deras 
arbetskraftsbehov med lundabor som 
har försörjningsstöd. På så sätt kan 
fler sysselsättas.

Jobbmässor med näringslivet
Tillsammans med näringsliv och ideell 
sektor vill vi att kommunen arrangerar 
jobbmässor så att fler lundabor kan 
komma ut i självförsörjning.

Bildandet av ett socialt företag
Kommunen bör medverka i bildandet 
av ett socialt företag liknande Yalla-
trappan i Malmö för att främja ökad 
sysselsättning och samhällsenga-
gemang hos grupper som står långt 
ifrån arbetsmarknaden.

Stötta inkubatorer för inklude-
ring och mångfald
Vi vill att kommunen fortsätter att 
aktivt stötta inkubatorer som under-
lättar för personer med till exempel 
utländsk bakgrund att starta upp 
företag.

Aktivt stöd till ideella  
föreningar
Kommunen ska fortsätta att aktivt 
stödja den ideella sektorn för att nå ut 
till utsatta och stigmatiserade grupper 
som kommunala aktörer har svårt att 
nå.

155

Förbättrad hjälp till  
medarbetare
Psykisk ohälsa är en folksjukdom. 
Kommunens stöd till utsatta medarbe-
tare som far illa måste förbättras och 
en handlingsplan för suicidprevention 
tas fram.

Utveckla Fontänhuset
Vi var med aktivt i startandet och 
utvecklandet av Fontänhuset. Vi vill 
fortsätta utveckla Fontänhusets verk-
samhet för att hjälpa personer med 
psykisk ohälsa att komma på fötter 
igen och hitta vägar tillbaka till jobb 
eller studier.

Satsningar på kulturaktiviteter
Kommunen måste bättre använda sig 
av sin verksamhet kring teater, musik 
och konst som ett verktyg för att främ-
ja psykisk hälsa.

Utveckla Frivilligkraften
Vi vill stärka och utveckla Frivilligkraf-
ten för att förbättra lundabornas psy-
kiska välmående i pandemins spår.

156

Stärk samarbetet mellan social-
tjänst och skolorna 
Särskilda socialsekreterare bör finnas 
tillgängliga för skolorna för att ge lära-
re stöd och råd innan, under och efter 
en orosanmälan har gjorts.

Barn ska aldrig agera tolk
Tyvärr är det inte ovanligt att barn till 
föräldrar med utländsk bakgrund får 
agera tolk när föräldrarna kontaktar 
kommunen. Kommunen ska säker-
ställa att professionell tolkning finns 
tillgänglig och att barn aldrig tolkar för 
sina föräldrar.

Bekämpande av hemlöshet
Varje hemlös person är en för mycket. 
Vi vill fortsätta stärka arbetet mot 
hemlösheten och beredskapen för att 
hjälpa lundabor som blir hemlösa.

Inga olagliga bosättningar
Permanenta och varaktiga system 
för boende ska inte byggas upp för 
personer som vistas i kommunen 
tillfälligt. Olagliga bosättningar ska 
avvecklas skyndsamt, dock under 
ordnade former med respekt för den 
enskilde.

Utökad rådgivning
Vi vill stärka kommunens budget- 
och skuldrådgivning för att bättre 
förebygga skuldsättning, framför allt 
bland unga och arbetslösa. Särskilda 
utbildningsinsatser om privatekonomi 
behöver riktas mot unga.

Pilotprojekt för extrajobb till 
ungdomar
Vi vill genomföra ett pilotprojekt för 
att likt sommarjobb erbjuda extra-
jobb till ungdomar även under andra 
delar av året. Extrajobbet är ett viktigt 
första steg in på arbetsmarknaden för 
personer som annars står långt ifrån 
den.

Jobb före bidrag
Vi vill fortsätta stärka det påbörjade 
arbetsmarknadsarbetet för att fler 
lundabor ska bli självförsörjande 
och kunna gå från bidrag till arbete. 
Så skapar vi starka, självständiga 
individer och samtidigt mer resurser 
till välfärden.

Välfärdsjobb som en väg in på 
arbetsmarknaden
Vi vill underlätta för fler att få sitt 
första jobb genom fler välfärdsjobb 
som inte kräver en lång universitets-
utbildning, till exempel vårdbiträden, 
servicemedarbetare och lärar-assis-
tenter.

Ansvarsfulla upphandlingar
Vi vill införa socialt ansvarsfulla upp-
handlingar med sysselssättningskrav. 
Sådana krav innebär att leverantören 
vid en offentlig upphandling bland 
annat åtar sig att anställa eller erbju-
da praktikplats till personer som står 
utanför arbetsmarknaden.
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SJÄLVSTÄNDIG LÄNGRE – 
MED MODERN TEKNIK

BRYT DEN OFRIVILLIGA 
ENSAMHETEN

Vi vill fortsätta utveckla vårt arbete mot 
den ofrivilliga ensamheten, som i vissa 
fall kan vara farligare för hälsan än både 
alkohol och tobak. Vi vill ha måltidsvän-
ner och öka samarbetet med civilsamhäl-
let för att motverka ensamhet.

De äldre är inget kollektiv. Seniorer om-
fattar en grupp med en åldersskillnad på 
25–30 år. När det gäller biologisk ålder 
och psykologisk status är skillnaden ännu 
större. Individens behov av service och 
omsorg, rätt att välja och rätt till själv-be-
stämmande ska ställas i centrum.

Synen på äldre är tyvärr ofta fördomsfull. 
Denna ålderism ska bekämpas. De äldre 
ska erbjudas ett tryggt boende, menings-

vårt Lund ska den enskilde människans 
behov och vilja stå i centrum. ■

fulla aktiviteter och mer makt över sin 
vardag. Den ofrivilliga ensamheten ska 
bemötas. Anhöriga ska få mer stöd och 
avlastning.

Personalen är den enskilt viktigaste fak-
torn för kvalitet i äldreomsorgen. Vi vill ut-
öka den medicinska kompetensen inom 
hemvården och på boendena. Med ny 
teknik vill vi även erbjuda fler möjligheter 
för äldre att leva ett självständigare liv. I 

Vi ser möjligheter med att använda mo-
dern teknik som ett medel för att öka fri-
heten för personer som annars inte kan 
till exempel äta på egen hand. Användan-
det av ny teknik ska alltid vara frivilligt.

Få grupper i samhället är lika heterogena 
som äldre. Vi vill värna äldres rättigheter 
och möjligheter att själva bestämma så 
över sina egna liv. Det ska till exempel 
finnas möjlighet att välja mellan olika bo-
endeformer och stöd från kommunen.
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Måltidsvänner
Vi vill utöka Volontärförmedlingen 
med måltidsvänner så att äldre i 
ofrivillig ensamhet får möjlighet att äta 
tillsammans med en volontär.

Träningscheck till 75+
Vi vill att alla som är 75 år eller äldre 
ska få en träningscheck för att hålla 
igång kroppen. Ett lårbensbrott kostar 
samhället ca en halv miljon kronor 
utöver den tragedi det utgör för den 
drabbade. Balansträning, fallpreven-
tion och styrketräning är viktigt.

Inrättande av mellanboende
Vi vill införa en ny, alternativ boen-
deform med förstärkt trygghet och 
möjlighet till gemensamma aktiviteter, 
måltider och tillgång till personal.

Parboenden
Vi vill ha parboenden i form av lägen-
heter, som i större utsträckning gör 
det möjligt för par, där endast den ena 
parten har vårdbehov, att fortsätta att 
bo ihop till livets slut.

Konceptboende
Vi vill verka för att det skapas kon-
ceptboenden i kommunen med olika 

161 teman, såsom konst och kultur, träd-
gård och natur, sång och musik samt 
kreativ upplevelseverkstad. Varda-
garna blir intressantare för de boende 
och medarbetare med specialintres-
sen kan lättare attraheras.

Lokal äldreombudsman
Det ska finnas en lokal äldreombuds-
man som man kan vända sig till för 
att få information om möjliga insatser 
eller lämna synpunkter och klagomål. 
Äldreombuds-mannen ska bevaka 
äldres levnadsvillkor och årligen läm-
na en rapport över eventuella brister i 
kommunen.

Ta tillvara möjligheterna med 
ny teknik
Den som är anställd av kommunen 
och vill starta företag ska alltid ha rätt 
till tjänstledighet under en begränsad 
period i början.

Inrätta en IT-fixare
För att motverka digitalt utanförskap 
vill vi att kommunen har en IT-fixare 
som kan komma hem och hjälpa 
personer i digitalt utanförskap med 
IT-tjänster samt utlåning av dator och 
surfplatta till brukare.

162

Bo och äta bra som årsrik
Aktuell forskning visar att många äld-
re upplever otrygghet, ensamhet och 
nedstämdhet. En del saknar aptit och 
riskerar undernäring. Vi vill utveckla 
olika former för måltider för äldre för 
att förbättra livskvaliteten.

Involvera civilsamhället mer 
mot ensamheten
Ofrivillig ensamhet kan vara farligare 
för hälsan än både alkohol och tobak. 
Sam-arbetet med civilsamhället ska 
utökas genom till exempel förenings-
bidrag för att motverka ensamhet.
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EN ARBETSMARKNAD SOM 
VÄLKOMNAR UNGA

ETT LEVANDE STUDENTLIV

Lund ska fortsätta att ha Sveriges bästa 
studentliv. Vi vill förbättra välkomnandet 
av nya studenter och stärka samarbetet 
med studentorganisationerna så att kom-
munens verksamheter bättre matchar 
ungas och studenters behov.

Universitetet är en av de stora arbetsplat-
serna och en av de viktigaste institutio-
nerna i Lunds kommun. Lika viktiga är 
studenterna. Lund är en populär ort att 
studera i och det ska vi fortsätta vara.

Vår ambition är hög – Lund ska vara Eu-
ropas bästa studentstad. Vi vill förbättra 
alltifrån välkomnandet av nya studenter 
i vår kommun till möjligheterna för den 
som avslutat sina studier att fortsätta bo 

processer när det handlar om frågor som 
rör studenter och unga. Studenter som är 
engagerade i Lund är en framtida tillgång 
för alla. ■

kvar och arbeta i Lund.

Den psykiska ohälsan bland studenter 
och unga är alarmerande. Det tar vi på 
allvar och vill på olika sätt stödja arbetet 
med att verka för en bättre psykisk hälsa.

Samarbetet mellan kommunen, universi-
tetet och studentorganisationerna måste 
fortsätta förbättras. Studenterna måste 
bättre involveras i kommunens besluts-

För att få fler studenter att bli kvar i Lund 
även efter studierna vill vi fortsätta att 
främja företagande och stimulera nä-
ringslivet i Lund. På så sätt skapar vi fler 
jobb och underlättar även för studenter 
som själva vill starta eget företag.

Kommunen måste möta det höga tryck-
et på bostäder för studenter och unga i 
Lund. Därför måste byggandet av fler 
studentbostäder fortsätta. Även efter stu-
dierna ska det finnas tillgängliga bostäder 
för den som vill stanna kvar i Lund.

istock.com/IPGGutenbergUKLtd
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Utveckla möjligheten att göra 
exjobb
Fler studenter ska ges möjlighet att 
göra sitt examensarbete i kommu-
nens verksamhet.

Studentmedarbetare
Vi vill ha fler studentjobb och praktik-
platser i kommunens verksamhet så 
att fler studenter snabbt kan få in en 
fot på arbetsmarknaden.

Underlätta företagande
Vi vill att kommunen underlättar och 
stödjer företagande så att det blir 
enklare för studenter att hitta jobb i 
Lund efter studierna eller själva starta 
upp ett företag.

Nationerna som en del av 
Lunds föreningsliv
Vi vill främja samarbetet mellan kom-
munen och nationerna. Vi vill bland 
annat göra det lättare för nationerna 
att få bidrag för verksamheter som 
riktar sig till alla kommuninvånare.

God studenthälsa
Vi vill fortsätta stötta arbetet mot den 
utbredda psykiska ohälsan bland 
många studenter och unga.

Rätt belysning vid studentstråk
I samarbete med studentorganisa-
tioner vill vi skapa trygga och belysta 
stråk där många studenter rör sig på 
natten.

173 Bättre samarbete mellan kom-
mun, universitet och studenter
Vi vill ha en bättre samarbetsform 
mellan kommunen, universitetet och 
studentorganisationerna för att kunna 
diskutera frågor som rör Lund som 
studentstad.

Välkomstpaket
I samarbetet med studentorganisatio-
nerna och det lokala näringslivet vill 
vi ta fram ett ordentligt välkomstpaket 
för studenter som kommer till Lund, 
med till exempel in-formation om 
kommunen, tillgängliga resurser vad 
gäller psykisk hälsa och olika erbju-
danden till lokala nöjesaktiviteter.

Bättre utbud till unga och stu-
denter
Vi vill att Visit Lund i nära samarbete 
med studentorganisationerna ser över 
kom-munens utbud av nöjesevene-
mang så att de matchar ännu bättre 
ungas och studenters behov.
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Fler studentbostäder
Kommunen måste fortsätta underlätta 
byggandet av nya studentbostäder 
i proportion till den efterfrågan som 
finns.

Bostad efter studierna
Vi vill underlätta för studenter att stan-
na kvar i Lund efter avslutade studier. 
Genom samarbete mellan LKF och 
AF Bostäder vill vi att köpoäng från 
AF Bostäder ska kunna tillgodoräk-
nas vid köande till LKF:s bostäder.

Involvera studenterna mer i 
stadsutvecklingsfrågor
Vi vill involvera studenterna bättre i 
stadsutvecklingsfrågor, till exempel 
genom att låta kommunala studentrå-
det oftare vara remissinstans.
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VÄRNA & UTVECKLA 
BIBLIOTEKEN

ETT LEVANDE IDROTTS- & 
FÖRENINGSLIV

Idrott är vår största folkrörelse och det 
största fritidsintresset för många barn. 
Det ska vara lätt för föreningar att få 
stöd från kommunen och alla delar av 
kommunen ska ha tillgång till välskötta  
idrottsanläggningar.

För att vi som bor i Lund ska trivas i kom-
munen, se våra barn växa upp här och 
våra ungdomar bli kvar, krävs långt mer 
än bara en väl fungerande kommun. Det 
krävs ett levande kulturliv och en aktiv 
fritid, med idrottsmöjligheter, konserter, 
föreningsliv, bra bibliotek och kulturskola.

Kultur, idrott och fritidsverksamhet bygger 
ofta på frivilliga insatser och engagerade 
föräldrar. Men kommunen har en stor roll 

eningar jobbar tillsammans. ■att spela i att stödja föreningar, bygga och 
underhålla idrottsanläggningar, och se till 
att det finns en bra kulturskola och välför-
sedda bibliotek. 

Vi tycker att kultur, bibliotek och idrott 
måste få kosta, och vill höja ambitions-
nivån framöver. Ett rikt kultur- och fritids-
liv är avgörande för att Lund ska vara en 
attraktiv kommun. Varje satsad krona får 
stor effekt när kommunen och lokala för-

Biblioteken är en viktig grundsten i både 
kultur och bildning. Det ska finnas bibli-
otek i alla delar av kommunen med väl 
tilltagna öppettider.

Lund ska vara en framstående kulturstad, 
där det alltid händer intressanta saker 
och med landets bästa musikskoleverk-
samhet, där alla får plats utan köer.

Foto: Vita Marija

istock.com/fotokostic

istock.com/Imgorthand
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Kulturkort
Vi vill införa ett kulturkort, med 
inträde till rabatterat pris till museer 
och scener i Lund och angränsande 
kommuner.

Utöka kulturgarantin i skolorna
Vi vill utöka skolans kulturgaranti, 
där vi garanterar eleverna tillgång till 
teater, konserter och muséer.

Kultur i byarna
Det ska finnas ett bra utbud av kultur 
i byarna och unga ska också där ha 
tillgång till musikskola och annan 
kulturskoleverksamhet.

Kulturhus
Under de senaste åren har Stadshal-
len vid Stortorget rustats upp. Nu vill 
vi arbeta för att Stadshallen ska fung-
era som ett öppet och välkomnande 
kulturhus mitt i centrum.

Lika villkor för flickor och poj-
kar
Jämställdhet i idrotten innebär att 
flickors idrottande ska få samma stöd 
som pojkars. Exempelvis har vi satsat 
på ett nytt ridhus och en ny gymnas-
tikhall i Råbylund.

Lätt att prova-på
Det ska var lätt att prova olika fri-

tidsaktiviteter, med lovaktiviteter och 
andra prova-på-aktiviteter som kom-
munen stödjer. Idrotten ska präglas 
av tillgänglighet och mångfald, där 
alla känner sig välkomna.

SM-veckan 2025
Lund ska ansöka om att få ordna 
SM-veckan 2025, vilket kommer 
att innebära krav på upprustade 
idrottsanläggningar.

Bättre underhåll sparar pengar i 
det långa loppet
Vi vill fortsätta arbetet med att komma 
i kapp med underhållet av kommu-
nens idrottsanläggningar.

Nya och upprustade anlägg-
ningar
Idrottsplaner och -hallar måste växa i 
samma takt som staden. Vi vill bygga 
nya och rusta upp befintliga fotbolls-
planer i Stångby, Linero, Veberöd 
och Värpinge samt bygga en ny 
gymnastikhall i Råbylund. Över tid 
krävs en ny idrottsanläggning per år i 
kommunen.

Ridhus och ridsport
Vi var med och drev igenom ett nytt 
ridhus som efter decennier av väntan 
ska ersätta ridhuset vid Smörlyckan. 
Vi vill fullfölja genomförandet av det 
nya ridhuset i Lund och vi vill också 
att ridsportens intressen tillgodoses i 
övriga delar av kommunen.
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Fler aktiviteter i de östra kom-
mundelarna
Det ska finnas stimulerande fritidsak-
tiviteter i hela kommunen. Vi vill verka 
för bland annat en skateboardpark, 
klätterväggar och frisbeegolf utomhus 
i de östra kommundelarna.

Demokrati- och jämställdhets-
krav
Vi vill förbättra uppföljningen och 
kontrollen av föreningar som får 
kommunala bidrag för att säkerställa 
att de arbetar efter demokrati och 
jämställdhet.

Värna stadsdelsbiblioteken
Värna stadsdelsbiblioteken och bibli-
oteken i byarna. Alla lundabor ska ha 
nära till ett bibliotek.

Mer-öppet
Med mer-öppet, tider där stadsdels-
biblioteken är öppna utan personal, 
blir det lättare att låna på kvällar och 
helger.

Läsfrämjande verksamhet för 
barn och unga
Biblioteken ska vara utåtriktade, med 
läsfrämjande verksamhet för barn och 
unga.
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Fler scener
Fler och större scener behövs för 
Lunds kulturliv. Ett eventuellt mötes-
forum vid stationen skulle komma att 
ge Lund en modern scen med stor 
kapacitet i ett centralt läge.

Fler festivaler
Festivaler och andra stora återkom-
mande arrangemang behövs i en 
kulturstad. Kommunen ska stödja 
idéer som gör Lund attraktivt.

Internationella  
kulturevenemang
Vi är positiva till kulturevenemang av 
olika slag som även kan nå en inter-
nationell publik.

Bygg ut musikchecken
Lund har infört musikcheck som gör 
att alla barn kommer in på musikskola 
och att köerna som innan kunde vara 
två år nu är borta. Vi vill fortsätta rulla 
ut musikchecken så att den även 
omfattar de äldre barnen.

Inför kulturcheck
Musikchecken har varit en succé. Nu 
vill vi även införa en kulturcheck för 
alla barn som vill gå på kulturskolans 
andra utbildningar, inom till exempel 
dans, teater och bild.

Film i Lund
Vi vill fortsätta satsa på alternativbio-
grafen Kino, som nu rustas upp.
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TRYGGHETSSKAPANDE 
ÅTGÄRDER UTOMHUS

BÄTTRE SAMVERKAN &  
POLITISK ORGANISATION

Kommunens organisation bör fortsätta 
förbättras när det gäller trygghetsfrågor. 
Varje förvaltning ska ha en trygghetsan-
svarig och en trygghetsberedning bör in-
rättas för att samordna de trygghetsska-
pande åtgärderna.

Verklig frihet kräver också trygghet – där 
du bor, där du väntar på bussen, går hem 
från krogen eller tar en löprunda.

Under den gångna mandatperioden har 
vi därför medverkat till att genomdriva en 
rad trygghetsskapande åtgärder, såsom 
kommunala ordningsvakter, DNA-märk-
ning och förbättrad samverkan mellan 
skola, socialtjänst och polis. En särskild 
trygghetskommission har tagit fram för-

verkan mellan skola, socialtjänst och po-
lis. När väl brott sker måste det få tydliga 
konsekvenser för förövaren. Brottsoffer 
ska få samhällets fulla stöd och skydd. I 
vårt Lund ska alla kunna känna sig tryg-
ga, oavsett plats och tid på dygnet. ■

slag på hur Lund kan bli ännu tryggare. 
Brottsligheten i Lund har samtidigt mins-
kat och i trygghetsbarometrar uppger de 
flesta lundabor att de upplever stor trygg-
het.

Men vi vill göra mer. För att ytterligare 
öka tryggheten vill vi fortsätta satsa på fö-
rebyggande åtgärder, som sociala insat-
ser för barn och unga, bättre belysning, 
fler ordningsvakter och ännu bättre sam-

Vi vill öka tryggheten i den offentliga mil-
jön genom förbättrad belysning på gator 
och cykelvägar, fler kommunala ord-
ningsvakter och användandet av plats-
samverkan för att stärka tryggheten på 
brottsutsatta platser.

Få åtgärder är viktigare för att förebygga 
brott än insatser för barn och unga. Vi vill 
satsa mer på meningsfulla fritidsaktivite-
ter och samtidigt öka samverkan mellan 
olika aktörer för att snabbt fånga upp 
barn i riskzonen.

colourbox.com
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Kommunala ordningsvakter
Vi vill fortsätta utveckla vår satsning 
på kommunala ordningsvakter för att 
stärka tryggheten på särskilt utsatta 
platser i kommunen.

Belysningsstrategi
Belysning är en viktig faktor för den 
upplevda tryggheten i den offentliga 
miljön. Utformningen av belysningen 
är dock avgörande för dess trygg-
hetsskapande effekt och vi vill därför 
ta fram en kommunal belysningsstra-
tegi.

AMP-modellen
AMP-modellen (affärs- och medbor-
garplatsmodellen) är en platssamver-
kan där olika organisationer, till ex-
empel fastighetsägare, hyresgäster, 
näringsidkare och offentlig sektor, tar 
ett samlat grepp om gaturummet. Vi 
vill använda denna beprövade metod 
för att stärka tryggheten vid C-triang-
eln och andra brottsutsatta platser i 
kommunen.

Stärkt stöd till barn som far illa
Barn som blir vittne till våld ska 
betraktas som brottsoffer fullt ut. 
Skyddet måste bli bättre för barn som 
tvingats leva med våld inom familjen.

Skyddat boende för  
våldsutsatta
Vi vill säkerställa att Lund har ett 
skyddat boende för våldsutsatta och 
andra stödinsatser för målgruppen.

Insatser mot hedersvåld
Kommunen måste ha professionella 
insatser för att bekämpa hedersre-
laterat våld och förtryck och utbilda 
berörd personal för att medvetande-
göra hedersproblematik.

206 Stärkt samverkan med civilsam-
hället
Utöver den offentliga sektorn har 
även civilsamhället en viktig uppgift 
när det kommer till att öka tryggheten. 
Vi vill förbättra förutsättningarna för 
civilsamhället och stärka samverkan 
mellan kommunen och exempelvis 
kvinno- och tjejjourer samt anordna 
fler trygghetsvandringar.

Digitalt skaderapporterings- 
system
Baserat på EST-modellen (effektiv 
samverkan för trygghet) vill vi införa 
ett digitalt skaderapporteringssystem 
som kan ge momentana lägesbilder 
av trygghetssituationen i kommunen 
och därmed ett effektivare nyttjande 
av kommunens trygghetsskapande 
resurser.

Kommunal trygghetsberedning
Vi vill inrätta en kommunal trygghets-
beredning under kommunstyrelsen 
för att förbättra och samordna kom-
munens trygghetsarbete.
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Satsning på fritidsverksamheter
Genom att ge unga meningsfulla ak-
tiviteter ökar tryggheten. Särskilt brott 
som skadegörelse är starkt kopplade 
till bristande aktiviteter för unga. Ytter-
ligare satsningar på den kommunala 
fritidsverksamheten och Sommarlund 
bör därför genomföras.

24-timmarsregel inom social-
tjänsten
En av de viktigaste trygghetsska-
pande åtgärderna är att undvika att 
människor hamnar i kriminalitet från 
första början. Unga lagöverträdare 
och deras föräldrar ska därför få 
kontakt med socialtjänsten inom 24 
timmar.

CTC-modellen
Vi vill använda CTC-modellen (Com-
munities That Care) för att långsiktigt 
förebygga brottslighet i riskområden. 
Metoden bygger på förebyggande ar-
bete mot våld, sexuellt riskbeteende, 
underprestation i skolan samt arbete 
mot alkohol, narkotika, dopning, tobak 
och spel om pengar (ANDTS).
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ÅTGÄRDER I DEN  
OFFENTLIGA MILJÖN

STÖD & SKYDD TILL 
BROTTSOFFER

POLITISK ORGANISATION
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EN KOMMUN DÄR ALLA ÄR 
VÄLKOMNA

EN KOMMUN DÄR IDÉER & 
KREATIVITET KAN FLÖDA

Framtidens tillväxt bygger på att tillvarata 
talang, förmåga och kreativitet. Lund bör 
vara platsen där idéer av alla dess slag 
kan växa och utvecklas från teknologi till 
konst och kultur. Verktygen för denna ut-
veckling ska finnas tillgängliga för alla.

Lund med sitt universitet i världsklass, 
forskningscenter, etablerade näringsliv 
och högteknologiska uppstartsbolag, är 
ett etablerat centrum för forskning och 
innovation. Vår kommun rankas bland de 
bästa innovationscenter i världen. Många 
av världens stora utmaningar kanske 
kommer att lösas med uppfinningar gjor-
da i just Lund. För att utnyttja denna po-
tential krävs att kommunen fungerar som 
en del av världen, är välkomnande och 

platsa bland de mest innovativa centra 
i värden måste mer göras. Lund kan bli 
ännu bättre. ■

lockar begåvning och nya perspektiv från 
hela världen.

Medan de som förespråkar populism och 
nationalism argumenterar för motsatsen 
ser vi med tillförsikt mot denna utveck-
ling för kommunen och dess invånare. 
Människor från andra delar av världen 
tar med sig sina erfarenheter, idéer, kul-
tur och energi som berikar kommunen 
och dem som bor och arbetar här. För att 

Oavsett om man kommer hit för att stu-
dera, arbeta, älska eller söker skydd från 
krig och förtryck är Lund en plats där man 
kan lyckas. Den internationella tonen i 
Lund bidrar till erfarenheter, idéer och en-
ergi som berikar alla oss som bor här.

Lunds unika kulturella arv skapar en att-
raktiv plats för utveckling av idéer. Men 
Lunds historia får inte lägga hämsko på 
utvecklingen. Kommunen måste utveck-
las och låta nya människor, företag och 
idéer slå rot i den dynamiska miljön.

Foto: Leif Jansson
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Fristad för förföljda skribenter 
och tänkare
Lund ska vara en fristad för förföljda 
journalister, skribenter och tänkare.

Tillgängliggör information på 
olika språk
Stöd och information från kommunen 
ska i görligaste mån finnas tillgänglig 
på olika språk, särskilt engelska.

Tillgänglig språkutveckling
Kommunen ska tillhandahålla flexibla 
kursupplägg med Svenska för invand-
rare (SFI) för personer som samtidigt 
studerar eller arbetar.

Internationella utbildningar
Vi vill stödja internationella utbildning-
ar, både offentliga och privata. Vi vill 
också se till att internationellt erkända 
läroplaner som International Bac-
calaureate (IB) finns väl tillgängliga i 
kommunen.

216 Tillgänglig förskola för 
utländska barn
Kommunen ska säkerställa att även 
barn till utländska medborgare, till 
exempel internationella forskare, har 
tillgång till minst 25 timmar förskola 
per vecka.

Utveckla det ideella 
föreningslivet
Vi vill fortsätta stödja idrott, fritidsliv, 
volontärer och idébaserade organi-
sationer, klubbar och föreningar som 
bidrar till att integrera nya lundabor i 
vår kommun.

En säker och tolerant kommun
Kommunen ska i sin verksamhet 
bekämpa all typ av rasism, sexism, 
antisemitism, homo- och transfobi 
och funkofobi samt hat och intolerans 
i alla dess andra former.

Respektera allas rättigheter 
och skyldigheter
Vi vill värna utländska lundabors 
rättigheter och skyldigheter. Båda 
delar är lika viktiga för en fungerande 
integration.
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Vi är Lunds liberala parti. Vi kämpar för att alla människor ska ha frihet att forma sitt eget liv och möjlighet 
att växa och utvecklas.

Har du några frågor om vår politik? Kontakta oss!

Mejla till lund@liberalerna.se så svarar vi så fort vi kan. Du är alltid välkommen att komma med 
idéer och förslag på hur Lund kan bli ännu bättre.

Vill du vara med i vårt team för att fortsätta utveckla Lund?

Bli medlem! Det är enkelt: Gå in på www.liberalerna.se/bli-medlem och följ instruktionerna. Vi  
kontaktar dig så snart du har registrerat dig.


