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Inledning
Socialdemokratins grundläggande ideal är frihet, solidaritet och jämlikhet. Vårt mål är ett
samhälle utan klasser, könssegregation och etniska klyftor, utan fördomar och utan
diskriminering. Där alla har samma rätt och samma värde, där alla barn kan växa upp till fria
och självständiga vuxna och där alla kan styra sina liv och sin vardag. Bara ett sådant
samhälle kan garantera långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
Social, politisk och ekonomisk jämlikhet knyter band mellan människor, utgör en grund för
ömsesidig tilltro, skapar trygghet och bättre livskvalitet. På motsvarande sätt skapar klyftor
ohälsa, maktlöshet, fattigdom och avstånd mellan människor. Graden av jämlikhet i ett
samhälle påverkar varje människas frihet eftersom frihet kräver jämlikhet och gemenskap.
Ingen är fri så länge andra begränsas av ekonomiska eller sociala hinder grundade i ojämlik
fördelning av resurser.
Den socialdemokratiska välfärdsmodellen bygger på att resurser fördelas efter var och ens
behov. Att alla har rätt till utbildning, vård, omsorg och trygghet, oavsett inkomst, ålder eller
bakgrund är ett sätt att säkerställa varje människas frihet. Den generella välfärden är en
kollektiv solidaritetshandling som bygger på vårt ömsesidiga beroende av varandra. En viktig
förutsättning för allas rätt till välfärd är att skola, äldreomsorg, sjukvård och andra
samhällsfunktioner drivs i offentlig regi.
Arbete är grunden för gemensam och personlig välfärd. Att alla efter sin förmåga får vara
med och bidra till den gemensamma utvecklingen är nödvändigt för välstånd, delaktighet och
sammanhållning. Arbetslöshet skapar utslagning och konkurrens mellan människor, samtidigt
som viktiga samhällsbehov inte tillgodoses. En av den socialdemokratiska politikens
viktigaste uppgifter är därför att skapa förutsättningar för fler jobb för att på sikt nå målet om
full sysselsättning.
Vårt mål är det goda arbetet. Alla har rätt inte bara till ett arbete utan också till en bra lön, en
god arbetsmiljö och möjlighet till inflytande och personlig utveckling. Bara när de som jobbar
har makt över arbetet kan det tillgodose både gemensamma behov och vara kreativt för den
enskilde. En viktig förutsättning för det goda arbetet är att den som på grund av exempelvis
arbetslöshet eller sjukdom för tillfället inte kan arbeta får en dräglig ersättning. Det goda
arbetet bygger också på att det råder balans mellan jobb och fritid. Idag saknar väldigt många
ett arbete, medan andra arbetar tills de blir sjuka eller utslitna och utan att få vardagen att gå
ihop. En sådan situation är ohållbar.
Målet för oss socialdemokrater i Lund är att vi, förankrade i vår ideologi och våra
grundvärderingar, ska förverkliga våra målsättningar med kommunpolitiken som verktyg. Här
i Lund är utsikterna väldigt goda. Vi har goda förutsättningar för en bra välfärd och att skapa
arbete och sysselsättning. Vi borde också starkt kunna bidra till en positiv utveckling i övriga
Skåne och Sverige.
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Framtidens jobb kräver kunskap
Många av de nya jobben måste bli till i välfärdssektorn - i skola, sjukvård och äldreomsorg.
Samtidigt måste nya jobb skapas i näringslivet och den privata, konkurrensutsatta delen av
ekonomin.
En gemensam nämnare är att framtidens jobb i första hand måste utvecklas genom satsningar
på ökad kunskap, ny kompetens och bättre produktivitet. Detta istället för att, som den
borgerliga alliansen nu gör, försöka skapa jobb med hjälp av väldiga skattesänkningar och
”sänkta trösklar” i form av lägre arbetsgivaravgifter, samtidigt som välfärden gröps ur och
skola och högre utbildning hålls tillbaka.
Sverige 2014 är ett resultat av ett decennium av massarbetslöshet. 100 000-tals människor har
genom bristen på arbete förvägrats en chans att bidra till samhällets tillväxt. Samtidigt som
arbetslösheten har ökat har välfärden rustats ner, skolresultaten försämrats, sjukvården hamnat
i kris och samhällets infrastruktur tillåtits förfalla. Det råder alltså ingen brist på viktiga
arbetsuppgifter. Det som saknas är politisk vilja och rätt åtgärder.
Lund är strategiskt beläget i en dynamisk region med nära koppling till övriga Europa. Lund
har Sveriges största universitet med 47 000 studenter och 7 200 anställda och inte minst därför
särskilt goda förutsättningar att ta täten när det gäller att utveckla framtidens jobb och
näringsliv.
Även om arbetslösheten i Lund är något lägre än i många andra delar av landet så lider även
vår kommun av de svårigheter som den ekonomiska krisen innebär. Många ungdomar berättar
om sina problem att få sin första anställning och bristen på praktikplatser, lärlingsjobb med
mera är uppenbar.

En	
  jobbkommission	
  
För att analysera arbetslösheten och vidta åtgärder ska Lunds kommun inrätta en
jobbkommission, något som gör det möjligt för kommunen att inta en mer aktiv roll för ökad
sysselsättning.

Inrätta	
  ett	
  näringslivsråd	
  
I Lund finns Ideon Science Park som är en av Skandinaviens viktigaste mötesplatser för
”visionärer, entreprenörer och riskkapital”. Det är inte minst genom att skapa mötesplatser
och erbjuda goda förutsättningar för en utvecklande dialog mellan å ena sidan universitetet
och å andra sidan näringsliv och arbetsliv som nya jobb och ny företagsamhet kan utvecklas.
Men det är också så de ”gamla” jobben kan utvecklas och arbetsmiljö och arbetsvillkor
förbättras.
Lunds kommuns engagemang i innovationssystemet ska öka. Vi socialdemokrater vill
dessutom inrätta ett särskilt Näringslivsråd med företrädare för kommunen, företag, fackliga
organisationer, universitetet och innovationssystemet.
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Jobb	
  för	
  unga	
  
Kommunen kan och bör ta fler initiativ för att skapa arbetstillfällen till fler, unga som gamla.
Vi vill skapa fler möjligheter till sommarjobb och sysselsättning för ungdomar. Vi vill avsätta
mer resurser till ökad sysselsättning genom olika former av kommunala anställningar. Ett
exempel på hur kommunen kan arbeta för att få ut fler ungdomar i arbete är projektet
ComUng, som vi vill fortsätta arbeta med i kommunens regi.

Ökad	
  samverkan	
  med	
  universitetet	
  
Kommunen ska nyttja universitetets kunskap och forskning för att utveckla verksamheten och
servicen till Lundaborna. Vi ska också erbjuda fler möjlighet till praktikplatser och
studentmedarbetarprogram. På så sätt får kommunen tillgång till studenters kunskap och
kreativitet samtidigt som dessa får arbetslivserfarenhet. Studentmedarbetarprogrammen ska
utfromas i samråd med universitetet och kårer för att säkerställa att studenter får relevanta och
kvalificerade arbetsuppgifter. Studentmedarbetartjänsterna ska vara möjliga att kombinera
med heltidsstudier.
Samarbetet med Lunds universitet ska fördjupas och förbättras. Kommunen ska vara en aktiv
partner när det gäller att utveckla universitet till ett ledande lärosäte i Europa. Konkreta
samarbeten ska utvecklas, bland annat genom att kommunen testar och tar till sig resultatet av
forskning i sin egen verksamhet och att kommunen kan medverka som finansiär kring
relevanta forskningsprojekt inom exempelvis klimatarbete, socialt arbete, omsorg och
pedagogisk verksamhet. Tillsammans med Lunds universitet, kårer, nationer och Akademiska
Föreningen ska kommunen stärka Lund som centrum för utbildning, utveckling och
forskning.
Lunds kommun ska arbeta för att bryta den sociala snedrekryteringen till högre utbildning.
Det kan ske bland annat genom ett bättre samarbete mellan gymnasieskolorna och universitet.
Samhällets service ska anpassas för att bättre möta studenters behov med hänsyn till
arbetstider och studier. Fler studentbostäder i attraktiva boendemiljöer måste byggas.
Den högre utbildningen måste vara, i enlighet med Lunds universitets motto, ”beredd till
bådadera”, sikta på både bredd och spets. Universitetet är och skall vara en demokratiskt styrd
och använd resurs. Vi säger därför ett bestämt nej till stiftelsereformen och till privatisering av
universitet och högskolor.

En	
  utvecklad	
  besöksnäring	
  
Lunds förutsättningar som turistort behöver tas tillvara bättre. I samarbete med andra bör
kommunen arbeta för att utveckla turistnäringarna och ge bättre information om sevärdheter
och kulturupplevelser i kommunen. Vi socialdemokrater vill verka för etableringen av en
konferens- och kongressanläggning i Lund med möjlighet till stora arrangemang.
Tack vare universitetets forskning och ett innovativt näringsliv har Lund unika möjligheter att
samarbeta för att utveckla besöksnäringen. Vi vill att kommunen ska medverka till att
tillsammans med andra skapa ett vetenskapscentrum (Science Center) i anslutning till
forskningsanläggningarna ESS och Max IV där Lundabor och andra besökare får ta del av
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forskning, innovationer och teknisk utveckling. Ett sådant vetenskapscentrum bör även ha
verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar.

Vi socialdemokrater vill:
1. Investera i den kunskapsbaserade ekonomin
2. Inrätta ett Näringslivsråd med företrädare för kommunen, företagen, de fackliga
organisationerna, universitetet och innovationssystemet samt andra organisationer
3. Att Lunds kommun aktivt stöder dialogen mellan universitet, näringsliv, skola och
arbetsliv
4. Förbättra förutsättningarna för innovativt företagande
5. Verka för Lund som internationellt centrum för företag inom miljö- och klimatområdet
6. Tillsätta en jobbkommission för att vidta aktiva och riktade åtgärder för ökad
sysselsättning
7. Satsa på investeringar för att stärka samhället, förbättra servicen och skapa fler jobb
8. Ge alla ungdomar mellan 16-19 år möjlighet till fyra veckors sommarjobb i
kommunens regi. Sommarjobben ska ha avtalsenlig lön eller motsvarande villkor.
9. Ge mer resurser till ökad sysselsättning genom olika former av kommunala
anställningar – ingen ska gå arbetslös mer än 90 dagar
10. Att Lunds universitet ska vara ett demokratiskt universitet och därför förbli en statlig
myndighet
11. Arbeta för att bryta den sociala snedrekryteringen till högre utbildning
12. Att Lunds kommun utvecklar samarbetet med Lunds universitet, kårer, nationer och
Akademiska Föreningen i syfte att stärka Lund som centrum för utbildning, utveckling
och forskning
13. Utveckla konkreta samarbeten med Lunds universitet där kommunen tar till sig
resultatet av forskning i sin egen verksamhet eller att kommunen kan medverka som
finansiär kring relevanta forskningsprojekt
14. Bygga fler studentbostäder i attraktiva boendemiljöer
15. Skapa fler jobb genom att utveckla turist- och besöksnäringen
16. Förbättra förutsättningarna för naturturism i Lunds kommun
17. Verka för etableringen av en konferens- och kongressanläggning i Lund med
möjlighet till stora arrangemang
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18. Arbete för att tillsammans med andra skapa ett vetenskapscentrum i anslutning till
forskningsanläggningarna ESS och Max IV där besökare får ta del av forskning,
innovationer och teknisk utveckling
19. Fortsätta arbeta med ComUng
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En bra arbetsgivare
Utan kompetenta medarbetare har vi ingen kommunal välfärd. Lunds kommuns anställda är
därför vår främsta investering och vår främsta resurs i vårt samhällsarbete. Som en av de
största arbetsgivarna i Lund så har kommunen ett stort ansvar för att rekrytera, behålla och
utbilda kompetent personal.
Kommunen som arbetsplats ska utmärkas av delaktighet och möjlighet för anställda att
påverka sin arbetssituation i trygga anställningsformer. Vi vill trygga rätten till kollektivavtal
och goda arbetsvillkor. Av samma anledning är vi emot all form av diskriminering och vi
förespråkar nolltolerans mot mobbning och trakasserier på arbetsplatsen.

Trygg	
  anställning	
  
Genom stärkt inflytande över arbetstider och schemaläggning kan nya arbetstidsmodeller
utvecklas och personalens kompetens användas på bästa möjliga sätt. Personalens
anställningsform är avgörande för möjligheten till eget boende, pension,
sjukförsäkring, A-kassa med mera. En fast heltidsanställning är en trygghet, särskilt för unga
som är i starten av sitt yrkesliv. Därför ska vi alltid sträva efter att erbjuda
tillsvidareanställningar och minska på vikariat och timanställningar. Vi vill också i samarbete
med Kommunal försöka avskaffa de delade turerna i kommunens verksamheter.

Friskvård	
  för	
  bättre	
  hälsa	
  
Lunds kommuns friskvårdsarbete ska inte betraktas som en löneförmån, utan ses som en
insats för att personal med ofta mycket krävande arbetsförhållanden ska klara sitt arbetsliv
långsiktigt. Nya insatser bör göras för att alla anställda ska få möjlighet till friskvård.

Jämställda	
  löner	
  
Kommunens personalpolitik ska följa kommunens allmänna värdegrund där principen ”lika
lön, oavsett kön” borde vara självklar. Vi vill därför att arbetet med lönekartläggningar och
jämställdhetsplaner ska prioriteras. Konkreta åtgärder krävs för att utjämna oskäliga
löneskillnader. En sådan konkret åtgärd kan vara att införa så kallade jämställdhetspotter.

Kompetensutveckling	
  för	
  ett	
  aktivare	
  arbetsliv	
  
Ett livslångt lärande är en grundbult i Socialdemokraternas utbildningspolitik. Det påverkar
också den personalpolitik som vi vill föra. Samhället och arbetsmarknaden förändras ständigt
och nya krav tillkommer. Genom en aktiv kompetensutveckling för alla medarbetare ökar vi
kommunens förmåga till omställning, utveckling och tillväxt. Livslångt lärande, tillgång till
utbildning och kompetensutveckling, liksom även omskolning kännetecknar vår
personalpolitik.
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Vi socialdemokrater vill:
1. Att kollektivavtal och regler som garanterar goda arbetsvillkor efterlevs i all
skattefinansierad verksamhet
2. Garantera alla kommunanställdas rätt till heltid och möjlighet till deltid
3. Att löner mellan män och kvinnor ska vara jämställda
4. Att inga delade turer förekommer i verksamheter som äger rum i Lunds kommuns
verksamheter
5. Verka för ökad personaltäthet, särskilt i vård och omsorg
6. Öka andelen tillsvidareanställningar
7. Att personal ska få ökat inflytande vid utformning av arbetsuppgifter och arbetstid
8. Ha nolltolerans mot mobbning och trakasserier på arbetsplatsen
9. Skapa möjligheter till kompetensutveckling för alla
10. Förbättra samarbetet med samtliga fackliga organisationer
11. Införa friskvårdstimme och friskvårdsbidrag för alla anställda
12. Förbättra arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet för att säkra rätten till fortsatt
anställning
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En bra skola för alla
Målet för den socialdemokratiska skolpolitiken är en bra skola för alla. Där barn och
ungdomar utifrån sina förutsättningar får tillgodogöra sig kunskaper och stimuleras till fortsatt
lärande, men också utvecklas till kritiskt tänkande och medkännande individer.
Ständiga nedskärningar och ökad segregation gör att målet om den jämlika skolan känns allt
mer avlägset. Samtidigt som vi under en lång rad år har sett sjunkande lärartäthet så har
lärarnas administrativa arbete ökat så att färre lärare ska göra fler arbetsuppgifter. Stressen
ökar i takt med att barngrupperna i förskolan blir större och klasserna i grund- och
gymnasieskolan växer. Resultatet är att allt fler elever lämnar skolan med otillräckliga
kunskaper.
Sedan början av 1990-talet har den fria skoletableringen kraftigt bidragit till att öka
segregationen i skolan. Det fria skolvalet, som i praktiken mest kommit att handla om att välja
sig bort från skolor som upplevs som sämre, har ökat denna segregation ännu mer. Därför vill
vi att kommunerna ska få ett ökat inflytande över etableringen av friskolor. Vi vill ha en
sammanhållen skola som motverkar segregation och utanförskap.
Trenden med minskade resurser måste omedelbart brytas. Framförallt handlar det om att öka
antalet lärare i skolan och minska barngrupps- och klasstorlekarna. Vi vill i ett första steg
tillföra resurser för att anställa 100 fler pedagoger. Lärarna är skolans viktigaste tillgång.
Mötet mellan lärare och elev är den självklara grunden i det pedagogiska arbetet. Därför
måste trenden med allt mer administrativt arbete för lärare och rektorer brytas. Lärarna måste
fullt ut få ägna sig åt sitt huvuduppdrag - att undervisa eleverna. På samma sätt måste
rektorerna få ägna kraft och tid åt att stimulera och förbättra det pedagogiska arbetet.
Resurserna för kompetensutveckling för skolans personal måste stärkas och lärare utan
behörighet bör få möjlighet att komplettera studierna parallellt med arbetet. Målet måste vara
att få breda pedagogiska kunskaper som möjliggör undervisning på delvis nya sätt. Vi vill ha
en kontinuerlig vidareutbildning av skolpersonalen med syfte att skapa en utvecklande och
lärorik miljö för barn och ungdomar. Detta är en del i arbetet att skapa en jämlik skola för
alla.
Mobbning och trakasserier gör att många barn inte trivs i skolan. Det kan vi aldrig acceptera.
Skolan måsta vara trygg och säker för alla. Det är alla vuxnas ansvar att aktivt motarbeta
diskriminering och pennalism. Arbetet mot trakasserier måste stärkas och nolltolerans mot
mobbning är en självklarhet.
I arbetet med att stärka demokratin bland unga ingår också att utveckla samarbetsformer för
föräldrar, förskola, skola och fritidsorganisationer. Elevinflytandet ska stärkas.

En	
  utvecklande	
  förskola	
  
Med välutbildad personal och hög personaltäthet skapas förutsättningar för en bra förskola.
Med mindre barngrupper förstärks barnens trygghet och utveckling ytterligare. Därför vill vi
öka de ekonomiska resurserna så att vi kan få både fler förskollärare och fler förskolor. Endast
så kan barngruppernas storlek minskas samtidigt som alla i behov av barnomsorg erbjuds
plats.
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En	
  grundskola	
  med	
  kunskap	
  för	
  alla	
  
Alla barn förtjänar en grundskola med studiero och trygghet, där man kan mötas utifrån sina
förutsättningar. Forskning och erfarenhet visar tydligt att mindre klasser leder till bättre
resultat för eleverna, särskilt för barn i de tidigare skolåren. Vi vill därför ge skolorna resurser
för att kunna anställa fler lärare och minska klasstorlekarna.
Förutsättningarna att klara av hemarbete och läxor avgörs av hemförhållanden och
föräldrarnas möjlighet att ge hjälp och stöd. För att alla elever ska ha likvärdiga
förutsättningar ska våra skolor erbjuda läxläsning i skolan. Den öppna fritidsverksamheten
måste erbjuda stimulerande aktiviteter med utbildad personal och resurser till
idrottsverksamhet samt kulturella och sociala aktiviteter.

En	
  modern	
  gymnasieskola	
  
Under gymnasiet tar man steget ut i vuxenlivet. Därför måste gymnasieskolan betydligt bättre
rusta ungdomar med kunskaper och erfarenheter för arbete och vidare studier. I dag är det allt
fler som inte får chansen att gå en gymnasieutbildning på grund av platsbrist. Vårt mål är
självklart att utöka antalet platser i gymnasieskolan så att alla elever ska erbjudas möjlighet
till sitt förstahandsval. Vi vill öka bredden på gymnasieskolorna genom att sprida
utbildningsprogrammen så att alla skolor ska ha såväl studieförberedande som
yrkesförberedande program.
Vi vill utveckla och förbättra lärlingsutbildningarna så att ungdomar får möjlighet att varva
utbildning med praktik på en arbetsplats. Alla gymnasieelever ska ha rätt till en utbildning
som ger möjlighet till vidare studier. Därför vill vi att samtliga elever på yrkesförberedande
program och lärlingsutbildningar ska erbjudas möjlighet till att i utbildningen integrera
behörighet för vidare studier på högskolan.

Livslångt	
  lärande	
  
Dessutom måste det finnas en möjlighet till en andra chans för dem som senare i livet
kommer fram till att gymnasievalet var felaktigt, eller för dem som vill komplettera tidigare
kunskaper och betyg. Vi vill stärka, utveckla och samla hela den kommunala
vuxenutbildningen och garantera alla rätten att välja utbildning. Den enskildes behov ska
alltid stå i centrum. Om kommunen själv inte anordnar en utbildning kan andra
utbildningsanordnare anlitas. Vi socialdemokrater anser att bildningsförbundens verksamhet
är ovärderlig och en förutsättning för många människors möjlighet till personlig utveckling
och en rikare fritid. Vi vill öka kommunens samverkan med och stöd till bildningsförbunden.
Vi socialdemokrater vill:
1. Aktivt verka för en jämlik skola för alla, oberoende av kön, klass och etnicitet
2. Minska klasstorlekarna i de yngre skolåldrarna så att inga klasser i skolår F-3 har fler
än 25 elever. På längre sikt är målsättningen ca 20 elever per klass
3. Minska barngrupperna i förskolan till högst 11 barn bland de yngre barnen och högst
16 bland de något äldre
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4. Att barn till föräldralediga, arbetslösa och sjukskrivna ska erbjudas 30 timmars
omsorg
5. Ha rimliga gruppstorlekar och god personaltäthet på fritidshemmen och
fritidsklubbarna
6. Öka lärartätheten i förskola och skola med ett första steg om minst 100 fler lärare
7. Minska lärarnas administrativa börda avsevärt så att de kan fokusera på undervisning
och stärka rektorernas förutsättningar som pedagogiska ledare
8. Erbjuda läxläsning med stöd och hjälp på alla skolor
9. Uppdra åt skolan att engagera och stödja föräldrar i barnens fostran, främst genom den
skolkurativa verksamheten
10. Fördela skolans och förskolans resurser rättvist utifrån faktiska behov genom ett nytt
resursfördelningssystem
11. Säga nej till etablering av friskolor som är vinstdrivande eller ger ökad segregation
12. Bygga fler skolor och förskolor för att garantera alla barn plats, möjliggöra mindre
klasstorlekar och genomföra ett upprustningsprogram för alla skollokaler, med
prioritering där behoven är som störst
13. Skyndsamt sanera alla skollokaler från fukt och mögel
14. Skapa skolgårdar och utemiljöer som stimulerar aktivitet, lek och lärande
15. Utöka gymnasieskolan med målsättning att alla elever ska erbjudas möjlighet till sitt
förstahandsval av utbildning
16. Bredda skolorna genom att ha såväl studieförberedande som yrkesförberedande
program på samtliga gymnasieskolor
17. Erbjuda körkortsutbildningens teoretiska delar som valbar kurs på kommunens
gymnasieskolor
18. Utveckla lärlingsutbildningarna så de som vill får möjlighet att varva utbildning med
handledd praktik på en arbetsplats
19. Aktivt erbjuda samtliga elever på yrkesförberedande program och lärlingsutbildningar
möjlighet till att integrera behörighet för vidare studier på högskolan i utbildningen
20. Att all verksamhet i skolan ska vara avgiftsfri
21. Införa lägre och differentierade avgifter i förskolan och fritidsverksamhet utifrån
vårdnadshavarnas ekonomiska förutsättningar
22. Erbjuda alla med behov möjlighet till barnomsorg även nattetid
23. Öka den fysiska aktiviteten i skolan och göra all simundervisning kostnadsfri för
skolan

12

24. Förbättra förutsättningarna för modersmålsundervisning med en garanterad
undervisningstid för varje elev, samt utveckla studiehandledning och undervisning på
modersmålet som stöd för utveckling i alla ämnen efter elevens behov
25. Motverka all segregation i skolan genom en förbättrad organisation och planering med
hänsyn till bostadsområden
26. Skapa ett gemensamt kompetenscentrum för att främja utvecklingen av
matematikundervisningen till stöd för lärare, elever och föräldrar
27. Stärka skolornas arbete med matematik, teknik och naturvetenskap kopplat till
etableringarna av ESS och Max IV
28. Stärka och utveckla genuspedagogiken i förskolan och skolan
29. Utveckla kulturgarantin i förskolan och skolan så att alla barn fullt ut garanteras eget
skapande och aktivt deltagande i kulturaktiviteter
30. Stärka, utveckla och samla hela den kommunala vuxenutbildningen
31. Förbättra stödet till bildningsförbunden
32. Att om kommunen inte själv anordnar en utbildning så kan andra
utbildningsanordnare anlitas
33. Ge alla möjlighet att genom den kommunala vuxenutbildningen läsa gymnasiets
nationella program eller komplettera betyg för behörighet till vidare studier
34. Stärka kompetensutvecklingen för personalen och erbjuda lärare utan formell
behörighet möjlighet till vidareutbildning parallellt med arbetet
35. Utöka arbetet mot mobbning. Det är alla vuxnas ansvar att trakasserier och
diskriminering aktivt motarbetas
36. Ta till vara äldre lärares erfarenhet genom kunskapsöverföring till yngre kollegor och
mentorsprogram för lärarstudenter och nyexaminerade
37. Kontraktera konstnärer och artister i skolan för att engagera, inspirera och utveckla
elevernas kreativa förmåga inom kulturområdet
38. Verka för en etablering av en folkhögskola i kommunen
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En värdig omsorg
Vi människor lever allt längre. En del är friska, andra lever med en eller flera
funktionsnedsättningar. När vi blir äldre behöver de flesta av oss någon typ av stöd från
samhället. För oss socialdemokrater är det självklart att alla ska kunna leva väl och bestämma
över sin vardag även i dessa livssituationer. Vilken hjälp vi får ska aldrig vara beroende av
inkomst eller att anhöriga finns, vill och orkar. Samhället ska erbjuda den hjälp vi behöver
och har rätt till. För att leva ett värdigt liv och för att förebygga ohälsa krävs bra bostäder, en
rik social tillvaro och en förvissning om att hjälp finns om något händer.
Omsorg och vård handlar om olika insatser av stöd och service i hemmet men också om
personlig vård och rehabilitering inklusive läkemedel- och hjälpmedelshantering. För att
skapa den bästa vården och omsorgen är det viktigt att kommunen och Region Skåne
samarbetar kring exempelvis läkemedelshantering, utbildning och omhändertagandet av
multisjuka patienter.
Våra gemensamma skattemedel ska användas till fler anställda och till bättre verksamhet –
inte till vinstuttag. För att säkra kvalitet, kontinuitet och demokratiskt inflytande ska vård och
omsorg drivas i kommunens egen regi med möjlighet till begränsade inslag av ickevinstdrivande aktörer. Därför ska vi återinföra kommunalt anställda personliga assistenter.
I vård och omsorg utgör personal den viktigaste och huvudsakliga resursen. Därför prioriterar
vi alltid satsningar på personal inom vård och omsorg framför lägre skatt.

Individuellt	
  utformad	
  hemvård	
  
Att behöva hjälp i det egna hemmet och i den personliga omvårdnaden kan bli en stor
omställning. Hemvården ska utgå från den enskildes egna önskemål och anpassas till den
livsstil som den enskilde är van vid. Hemvården ska vara flexibel och göra det möjligt för
den enskilde att själv prioritera vad som är viktigt från dag till dag. En solig dag ska det vara
möjligt att välja promenad trots att städning varit inplanerad. Tid för både det överenskomna
och det oförutsedda kräver mer personal men också flexiblare organisation och arbetssätt.
Detta ingår i de socialdemokratiska satsningarna. Inom hemvården ska den enskilde få
möjlighet till ett eget hemvårdsteam. Alla i hemvårdsteamet ska vara välkända och samarbeta
nära med den enskilde och dennes anhöriga när den enskilde så önskar. Hemvårdsteamet ska,
liksom den enskildes biståndshandläggare (som fattar beslut om rätten till insatser och följer
upp desamma) vara lokalt förankrade och lättillgängliga för såväl den enskilde som dennes
anhöriga.
För den växande grupp anhöriga som själva vårdar sina äldre släktingar behövs ett
välfungerande stöd i vardagen och möjlighet till avlösning. Anhörigvård ska inte ses som en
permanent lösning eller ett sätt att spara resurser. Det ska alltid finnas tillgängliga alternativ i
form av hemvård, trygghetsplatser och korttidsvård eller när den enskilde så vill och behöver,
vård och bostad i särskilt boende. Par som så vill, ska erbjudas gemensam vårdbostad.
Alla, oavsett bakgrund, ska mötas med respekt och förståelse för den egna kulturen och
traditionerna.
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Ett	
  aktivt	
  liv	
  i	
  gemenskap	
  
Många pensionärer lever ett långt liv och är vana vid att vara aktiva. Samtidigt känner sig
många av oss ensamma när vi blir äldre. Det ska finnas gott om aktiviteter och mötesplatser
som gärna får utvecklas tillsammans med Lunds föreningsliv. Träffpunkternas verksamheter
är viktiga i mångas liv men tillgången har de senaste åren hotats. Vi socialdemokrater vill att
det ska finnas välfungerande träffpunkter för äldre i alla delar av Lund inklusive
Klostergården.

Trygga	
  och	
  fungerande	
  bostäder	
  för	
  äldre	
  
Det ska finnas bostäder som är anpassade för att äldre ska kunna bo kvar där länge.
Seniorboenden och särskilda boenden ska finnas i hela kommunen så att ingen tvingas flytta
från den bygd man känner sig hemma i. Framtida bostäder för äldre ska ligga i anslutning till
affärer, bibliotek och andra träffpunkter för att bryta den isolering många känner.

Bra	
  mat	
  är	
  en	
  förutsättning	
  för	
  hälsa	
  
Bra och näringsrik mat är viktig för att hålla sig pigg som gammal och för att tillfriskna efter
sjukdom. God mat är också livskvalitet. Maten som serveras de äldre eller genom hemvården
ska hålla hög kvalitet och måltiderna anpassas efter den enskildes individuella behov, vanor
och önskemål.

Fungerande	
  färdtjänst	
  
Många äldre är beroende av färdtjänst för att ta sig ut och för att kunna leva ett aktivt liv.
Färdtjänsten ska fungera, komma i tid och vara lätt att beställa. Dagens problem med
förseningar och missade körningar måste omedelbart åtgärdas. Servicegraden ska förbättras,
taxorna sänkas och verksamheten utvecklas i samarbete med brukarna.

Ett	
  aktivt	
  liv	
  för	
  personer	
  med	
  funktionsnedsättning	
  
Socialdemokratisk politik innebär att alla människor ska ges möjlighet att leva ett
självständigt liv utifrån sina egna förutsättningar. Personer med fysisk eller psykisk
funktionsnedsättning ska ges möjlighet att leva ett aktivt liv som aktiva samhällsmedborgare.
I detta ingår delaktighet, tillgänglighet, inflytande och rätt till självbestämmande. Det betyder
att kunna leva ett likvärdigt liv med jämnåriga i samhället, rätt till en bostad anpassad efter
sina behov samt rätt till arbete eller daglig sysselsättning. För att dessa rättigheter ska
tillgodoses ska kommunen erbjuda anpassade bostäder och anpassad sysselsättning.
Vi socialdemokrater vill:
1. All omsorg ska drivas i offentlig regi, med möjlighet till begränsade inslag av icke
vinstdrivande aktörer
2. Återinföra kommunalt anställda personliga assistenter
3. Anställa mer personal med mer tid inom såväl hemvård och särskilda boenden som
inom LSS-verksamheten
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4. Utveckla en kvalitetsgaranti för äldre – det är ditt liv, hem och fritid. Denna ska tas
fram i samarbete med fackliga organisationer, anhöriga, brukarföreningar och äldre
5. Införa flexibel hemvård som utformas efter den enskildes behov och önskemål – med
personal som har tid för både det förutsedda och det oförutsedda
6. Införa eget hemvårdsteam för den enskilde med känd personal för den enskilde, som
samarbetar och som är lokalt förankrade
7. Skapa fler mötesplatser och aktiviteter för äldre, exempelvis fler Träffpunkter
8. Tillhandahålla seniorboenden och anpassade bostäder för äldre i hela kommunen i
nära anslutning till affärer, vårdcentraler, bibliotek och andra träffpunkter
9. Se till att servicegraden i färdtjänsten ska förbättras, taxorna sänks och verksamheten
utvecklas i samarbete med brukarna
10. Skapa fler anpassade bostäder och ge ökade möjligheter till sysselsättning åt personer
med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
11. Öka stödet till anhöriga till omsorgstagare
12. Verka för att GPS eller annat spårningssystem integreras i trygghetslarmen
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En aktiv och rik fritid
Vi vill att alla ska ha möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Alla människors rätt att
uttrycka sig genom kultur är en grundsten i ett levande demokratiskt samhälle. Kultur ger oss
möjlighet att uttrycka känslor, formulera drömmar och upptäcka och utveckla nya idéer och
perspektiv. Kultur ger oss möjlighet att mötas och förstå sociala skillnader och motarbeta
ojämlikhet. Ett brett utbud av kultur ger fler möjlighet att ta del av det som erbjuds. Vi vill att
Lund ska erbjuda något för alla. Alla oavsett inkomst eller bakgrund måste ha rätt till kultur.
En förutsättning för det är en starkt offentligt finansierad kultursektor.
Idrott skapar mötesplatser och verkar integrerande. Att idrotten är öppen för alla, oberoende
av bakgrund, kön eller särskilda behov borde därför vara självklart. Möjlighet till
spontanidrott och motion måste finnas nära bostäderna. De ideellt engagerade inom
idrottsrörelsen gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera barn och unga. Dessa
föreningar måste få större möjlighet att fortsätta sitt arbete och kunna erbjuda en bra och
kontinuerlig verksamhet.

Kulturskola	
  för	
  alla	
  
Genom olika kultur- och fritidsaktiveter kan unga och vuxna träffas tillsammans. De olika
aktiviteterna måste vara öppna för alla och möjligheterna för tjejer och killar att utöva idrott
och kulturaktiviteter måsta vara lika stora. De senaste åren har Kulturskolans verksamhet varit
omdiskuterad och utsatt för avgiftshöjningar. Det är inte rimligt att barn ska behöva vänta
flera år för att spela ett instrument eller att föräldrarnas ekonomi ska avgöra om man får vara
med eller inte. Avgifterna måste sänkas och fler måste ges möjlighet att delta i verksamheten.

Biblioteken	
  som	
  kulturresurser	
  
Vi Socialdemokrater kommer alltid att försvara våra stadsdelsbibliotek. Biblioteken är
ovärderliga som lokala kulturinstanser och mötesplatser för många olika verksamheter. Det är
därför nödvändigt med kompetent personal och generösa öppettider. Stadsdelsbibliotek ska
planeras inom rimligt avstånd från boende. De bör också vara en resurs för skolornas bibliotek
och kombinera skol- och folkbibliotek där så är lämpligt. Sådana bibliotek blir naturliga
centrum för invånarna och fungerar som lokala kulturhus och mötesplatser.
Medborgarkontoren ska integreras i bibliotekens verksamhet med en tydlig roll som
informationscentral för medborgarna.

Tak	
  över	
  huvudet	
  
Både för kulturutövare och idrottsutövare råder det brist på lokaler och platser att använda.
Kommunens lokaler kan utnyttjas bättre. Inte minst skolan har tillgångar som inte utnyttjas
och kan öppnas upp för föreningar. I Lund finns tusentals skateåkare men ingen större
anläggning för att exempelvis hålla tävlingar. Utredningarna kring en skatepark i Stadsparken
har varit långa och många. Vi socialdemokrater tycker att södra lekplatsen i Stadsparken är en
utmärkt plats att placera en anläggning på och tycker att det är dags att skrida till verket och
anlägga en modern skate- och aktivitetspark. Runt om i kommunen finns en mängd olika
kampsportsutövare utspridda, vissa med större lokalbehov än andra. Lunds boxningssällskap
har under flera år varit i behov av större och bättre lokaler. En lösning på lokalproblemen kan
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vara att samla flera kampsporter på ett ställe – i ett kampsportens hus. Vi vill undersöka
intresset och möjligheterna till det tillsammans med berörda föreningar. Lund behöver också
stärka kulturens förutsättningar och medborgarnas möjlighet att ta del av kulturen genom ett
eller flera kulturhus. En samlad mötesplats och lokala kulturcentra, på bibilioteken och i olika
stadsdelar ökar förutsättningarna ännu mer. Vi socialdemokrater vill fortsätta att arbeta för ett
kulturcentrum på Väster.

Ridsporten	
  
I Lunds kommun finns flera hästsportanläggningar. Allt från små föreningar med några aktiva
till Flyinge, ett av de största ridsportscentrumen i Europa. Hästsporten är en av få sporter där
kvinnor och män tränar och tävlar med varandra ända upp på elitnivå. I de yngre åldrarna
domineras sporten ofta av tjejer som går i ridskolan och/eller vistas i stallet flera timmar varje
dag. Ridsport och kontakten med hästen är inte bara utövande av idrott. Genom att ta hand om
en häst lär man sig ta ansvar och får bättre kännedom om sig själv.
De senaste åren har Lunds ridhus (Lunds civila ryttarförening) framtida placering diskuterats.
I föreningen som även driver den största ridskolan i kommunen finns hundratals aktiva unga
och vuxna. Vi tycker att det är på tiden att även hästsporten och de aktiva inom den prioriteras
i kommunens verksamhet. Vi kommer därför se till att det finns medel för att bygga en ny
anläggning eller utveckla nuvarande anläggning på plats.
Vi socialdemokrater vill:
1. Erbjuda fler platser och sänka avgifterna i Kulturskolan
2. Ge mer resurser till Sommarlund
3. Stärka bibiliotekens förutsättningar, värna stadsdelsbiblioteken och göra dem till
demokraticentra
4. Ta fram fler och bättre lokaler för möten och idrott
5. Starta ett kampsportens hus
6. Stärka föreningsstödet till barn och unga och erbjuda föreningar fria möteslokaler
7. Arbeta för lokala kulturcentrum i hela kommunen, med start i Folkparken på Väster
8. Öka kulturaktiviteternas antal och kvalitet för barn och unga
9. Anlägga en skate- och aktivitetspark i stadsparken vid Mejeriet
10. Skapa förutsättningar för Lunds ridhus (Lunds civila ryttarförening) att fortsätta driva
och utveckla sin verksamhet
11. Ge förutsättningar för idrottsutövande i bostadsområdena för både spontana och
planerade aktiviteter
12. Skapa förutsättningar för flera typer av kulturhus i Lund, bland annat i Stadshallen
13. Sätta upp fler affischeringsplank
14. Öka stödet för fria kulturprojekt
15. Upprusta, utveckla och modernisera friluftsbaden
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Solidaritet för ökad trygghet
Den svenska välfärdsmodellen bygger på idén om alla människors lika värde. Välfärden ska
vara tillgänglig för alla, finansieras solidariskt av alla efter förmåga och fördelas efter behov.
De senaste två mandatperioderna har skattesänkningar för de rikaste dessvärre fått gå före
satsningar i skola, vård och omsorg. Arbetslösheten växer och klyftorna i Sverige ökar och
fortsätter att öka. De sociala motsättningarna skärps. Om denna utveckling får fortsätta, bryts
snart samhällssolidariteten ner helt och Sverige upphör att vara ett välfärdsland.
Arbetslöshets- och sjukförsäkringarna har försämrats kraftigt. Det har inte lett till fler jobb,
tvärt om. Socialbidragskostnaderna ökar dramatiskt och orättvisorna får fäste. Denna
utveckling måste brytas och vi måste istället prioritera trygghet: bara genom en annan
resursfördelning kan vi nå en hållbar utveckling och skapa trygghet i samhället. Alla
människor har rätt att leva ett tryggt och utvecklande liv.

Bostad	
  först	
  
Frågan om allas rätt till en god bostad berör själva grunden i välfärdssamhället och principen
om alla människors lika rätt. Bostaden är en social rättighet. För den hemlösa personen
innebär avsaknaden av en egen bostad ett liv i utsatthet och otrygghet. Vi socialdemokrater
vill införa en nollvision när det gäller hemlöshet. En strategi mot hemlöshet för
socialförvaltningens målgrupper där bostaden kommer först har gett positiva resultat. Ett bra
exempel är ”Housing First”-konceptet. Bostad först ska kombineras med att individen eller
familjen ska få den hjälp och stöd som behövs för att få så bra livskvalitet som möjligt i den
egna bostaden.
För att motverka hemlöshet krävs ofta insatser på flera plan eftersom det kan finnas olika
orsaker såsom psykisk funktionsnedsättning, missbruk, arbetslöshet eller en kombination av
dessa. För att kunna anpassa sig till situationen kan det därför behövas olika typer av stöd.

Fri	
  från	
  missbruk	
  
Ett missbruk för ofta med sig allvarliga konsekvenser för den som drabbas. Det kan handla
om att förlora arbetet, bostaden eller vännerna. Den som har missbruksproblem behöver stöd
och hjälp för att ta sig ur det. Stödet kan bestå i vård och rehabilitering i olika former, tillgång
till en god bostad och en sysselsättning. För att hindra att personer får missbruksproblem
måste åtgärder sättas in så tidigt som möjligt genom förebyggande insatser.
Vi vill investera i rehabilitering av missbrukare. Lösningen är inte sjukbidrag och
pensioneringar. Arbete eller meningsfull sysselsättning är för individen en avgörande faktor
för att höja livskvaliteten och förhindra återfall samtidigt som samhällsvinsterna är stora. Vi
socialdemokrater vill arbeta för att utöka verksamheter i stödgrupper för ungdomar i sociala
svårigheter.

Barn,	
  unga	
  och	
  deras	
  familjer	
  
De som har drabbats värst av den borgerliga politiken är arbetslösa och sjuka men framför allt
deras barn. Andelen barn i Sverige som lever i familjer under fattigdomsgränsen ökar. Vi ser
en försämrad psykisk hälsa bland ungdomar, särskilt bland tonårsflickor och unga kvinnor.
Sedan mitten av 1990-talet har självmorden minskat bland män och kvinnor i alla åldrar utom
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bland ungdomar i åldern 15 till 24 år. Vi vill bryta den negativa utvecklingen och prioritera
barn och unga. Den vård som erbjuds i t.ex. öppenvård och familjehem måste förbättras. De
förebyggande insatserna måste få mer resurser och socialjouren utökas. Det gäller att lyfta
fram arbetet mot barnfattigdom bland annat genom riktat stöd till barnens fritidsaktivitet, men
också genom ett ökat stöd när det gäller familjernas situation som helhet såsom insatser mot
våld mot kvinnor, våld i nära relationer och ett utökat drogförebyggande arbete.
Andelen familjer som är i behov av försörjningsstöd ökar. För att ge barnen i dessa familjer
möjlighet till ett mer aktivt sommarlov vill vi erbjuda Skånetrafikens sommarkort.

Ny	
  i	
  Sverige	
  	
  
Sverige är och ska vara en fristad för människor som förföljs. Vi tycker att vår lagstiftning ska
ändras i takt med att världen förändras och våra kunskaper om förföljelse ökar. Lund har
förutsättningar för att visa större solidaritet och öka flyktingmottagandet.
Författare, journalister och andra kulturutövare är ofta utsatta på grund av skapandet i sitt
arbete. Vi vill att även Lund ska vara en fristad för förföljda författare, journalister och
kulturutövare.
Vi socialdemokrater vill:
1. Garantera rätt till egen bostad för alla och införa en nollvision för hemlöshet: ingen
ska vara hemlös i Lund
2. Lägg fokus på det förebyggande arbetet i socialförvaltningens verksamheter
3. Utveckla de drogförebyggande insatserna och ta fram ett drogpolitiskt
handlingsprogram
4. Ge alla hemlösa personer möjlighet att få en kontaktperson som kan hjälpa till med
relationen med olika myndigheter, fastighetsvärdar och andra
5. Införa ett faddersystem till nyanlända flyktingar och invandrare
6. Skapa ett brukarråd mellan kommunen och de hemlösa
7. Ge förutsättningar att bryta missbruk genom stöd både till den med missbruksproblem
och de anhöriga
8. Förbättra öppenvård, vård i familjehem och i Hem för vård och boende
9. Införa en utökad socialjour
10. Fokusera på barns och ungdomars levnadsvillkor och behov i alla typer av kommunala
insatser
11. Stärka undervisningen i svenska för nyanlända med fokus på grupper med behov av
särskilda insatser
12. Öka flyktingmottagandet
13. Erbjuda alla barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd Skånetrafikens
sommarkort
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En hållbar samhällsplanering
Det goda livet kräver ett hållbart samhälle. Ett samhälle som inte överutnyttjar jordens
resurser utan värnar om miljön, kommande generationer och andra arter. Genom en hållbar
utveckling, som tar såväl ekologisk, ekonomisk och social hänsyn, vill vi socialdemokrater
förverkliga visionen om det gröna folkhemmet. Det gör vi genom att ställa om till energisnålt
bostadsbyggande, skapa förutsättningar för fler gröna jobb och långsiktiga investeringar i
hållbara transporter. En hållbar samhällsutveckling ställer också krav på ökad rättvisa och
jämlikare fördelning av resurser och möjligheter. Det måste finnas tillgång till bostäder för
livets skiftande behov, tillgängliga arbetsplatser och en social välfärd som motverkar
segregation och utanförskap. Vi socialdemokrater vet att ett hållbart samhälle inte står i
konflikt med tillväxt, effektivitet och nya tekniska landvinningar så länge marknadskrafterna
inte tillåts härja fritt. Genom att ta tillvara kommunens goda förutsättningar kan Lund bli
ledande i arbetet med hållbar utveckling.

Säkert	
  att	
  cykla	
  och	
  gå	
  
Vi vill stärka förutsättningarna för gående i centrum med gågator och säkrare gångbanor,
skilda från cykeltrafik. Redan idag är det många Lundabor som väljer bort bilen för cykeln.
Men för att ännu fler ska välja att ställa bilen hemma behövs det fler och bättre cykelvägar. Vi
vill förbättra möjligheterna för cyklister både inne i Lund och i och mellan övriga tätorter,
genom cykelbanor i centrum samt fortsatt utbyggnad av nya cykelvägar mellan Lund - Södra
Sandby, Södra Sandby - Revingeby och Dalby - Genarp.

Bättre	
  bussar	
  med	
  rimliga	
  taxor	
  
Busstrafiken behöver förbättras med fler och tätare turer samt nya hållplatser. Lunds kommun
ska vara drivande i utvecklingen för en kollektivtrafik med stort klimat- och miljöansvar. I
samarbeta med Region Skåne vill vi göra fortsatta satsningar på biogas, men även elbussar.
Nya bostadsområden ska förses med busstrafik redan tidigt i utbyggnadsskedet för att göra
kollektivtrafikanvändandet naturligt. Trafik till Lunds idrottsanläggningar bör förbättras.
Busstrafiken till och från övriga tätorter i kommunen behöver förbättras väsentligt. Det gäller
inte minst förbindelserna till Lund, men även möjligheterna till snabba resor till Malmö. Vi
vill ha direktbuss till Malmö från Södra Sandby via Dalby.

Spårväg	
  knyter	
  ihop	
  staden	
  
Spårvagn är ett miljövänligt och bekvämt alternativ till både bil och buss. Spårvagn har högre
transportkapacitet och kortare restider än buss, samt bidrar mer än andra trafikslag till positiv
stadsutveckling. En första etapp med spårtrafik på Lundalänken förbinder
Universitetssjukhuset, universitetsområdet, Ideon och Brunnshög med stationsområdet utan
att biltrafiken ökar. Vi vill även förbinda Brunnshög med Linero – Norränga. Det skapar bra
förutsättningar för ett av Lunds största bostadsområden och innebär ett tydligt första steg mot
spårtrafik till Dalby.
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Rusta	
  upp	
  Lund	
  C	
  
Järnvägstrafiken är central för kommunens utveckling. Lund C är landets tredje största station
med över 40 000 resenärer per dag. Men miljön kring stationen och servicen måste förbättras
och ett nytt modernt resecentrum uppföras. Stambanans kapacitet för persontrafik behöver
ökas för att bli ett ännu bättre alternativ till bil och flyg. På sikt ska självklart Lund C vara en
station för framtida höghastighetståg mellan Malmö och Stockholm. För att minska
miljöbelastningen och förebygga olyckor med farligt gods vill vi förverkliga ett yttre godsspår
utanför Lund. Simrishamnsbanan, med en första etapp Malmö – Dalby och senare vidare till
Veberöd-Sjöbo-Tomelilla innebär modern järnvägstrafik till de östra kommundelarna och
stärker förutsättningarna för Dalby och Veberöd samt på längre sikt även Björnstorp.

Fler	
  bostäder	
  och	
  bättre	
  service	
  
En god bostad är en social rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men en ökad
marknadsanpassning har gjort att bostäderna har blivit dyrare och hyresrätterna färre. Det har
lett till segregation, ökande orättvisor och försämrade levnadsvillkor. Vi socialdemokrater vill
bygga bort bostadsbristen i Lunds kommun. Det kräver ett ökat byggande, men också en
satsning på bostäder med rimliga boendekostnader som samtidigt är ekologiskt hållbara. Alla
större bostadsprojekt ska ta en del av samhällets gemensamma sociala ansvar genom att en
andel bostäder fördelas genom kommunen för social förtur.
Vi socialdemokrater vill motverka segregation och skapa ökad valfrihet i boendet. Därför
verkar vi för blandade upplåtelseformer – alla större utbyggnadsområden ska innehålla
hyresrätter, såväl som bostadsrätter och villor. Andelen tomter som erbjuds som
fribyggartomter ska öka för att möjliggöra byggande till rimligare kostnader och efter egna
önskemål. Möjligheten till byggemenskaper ska stärkas och kommunens stöd utvecklas.
Ett ökat byggande av hyresrätter är en nödvändighet för ungdomar som vill flytta hemifrån,
äldre som vill ha ett mer lättskött boende och personer som flyttar till vår kommun för arbete
eller studier. Hyresrätten innebär inga krav på kapitalinsatser och är därför en boendeform för
alla. Den som bygger hyresrätter på kommunal mark ska ta ett långsiktigt ansvar för rimliga
boendekostnader och att hyresrätter inte omvandlas till bostadsrätter.
För att öka byggandet av hyresrätter och studentbostäder behövs större kommunal
marktilldelning, lägre tomtpriser och möjligheter till tomträtt. Vi vill införa kännbara viten för
de som bryter avtalen om att bygga hyresrätter, men istället bygger bostadsrätter eller
äganderätter. Vi vill också utveckla arbetssättet med kopplade avtal, vilket innebär att dem
som bygger efter kommunens särskilda önskemål kan erbjudas ytterligare mark för andra
projekt.
Vi vill bygga med ett effektivt markutnyttjande och ökad stadsmässighet. Det skapar
attraktiva boendemiljöer och bidrar till rimligare boendekostnader. Vi vill pröva förtätningar i
kommande och befintliga områden, men säger tydligt nej till att bygga i parker och
rekreationsområden. Vi vill bevara de parker och grönytor som finns men också skapa fler
parker när nya bostadsområden byggs. Gröna och trygga närmiljöer är viktiga, inte minst för
barn. Balanseringsprincipen ska tillämpas i de fall ingrepp i gröna miljöer inte kan undvikas.
Vi vill att kompletteringar med nya bostäder i befintliga områden i regel ska ske i
kombination med upprustning och förbättringar av befintliga miljöer i samråd och dialog med
de boende. Genom ett aktivt och öppet arbete med stadsdelsprogram och utvecklingsprogram
för alla tätorter förbättras planering och genomförande i nära samarbete med medborgarna.
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Kommunen måste skapa bättre förutsättningar för företag i nya och befintliga
företagsområden. En viktig åtgärd är ett effektivare markutnyttjande. Genom att bygga tätare
och högre kan fler företag få möjlighet att etablera sig i kommunen, samtidigt som vi
hushåller med den goda jorden. Det skapar nya arbetstillfällen samtidigt som det stärker
miljöarbetet.

Ett	
  attraktivare	
  centrum	
  
Lunds centrum ska göras trivsammare och tryggare. Vi vill förbättra förutsättningarna för
mötesplatser, restauranger och handel samt förbättra renhållningen. Centrumhandeln måste
stärkas. Befintliga affärslägen ska utvecklas och nya affärslägen ska skapas. Vi vill skapa
förutsättningar för större dagligvarubutiker i stadsdelarna och fler butikslägen i övriga
tätorter. Vi vill att kommunens egna fastighetsbestånd delvis ska kunna användas för socialt
företagande utan vinstintresse. Medborgare, handlare, fastighetsägare, kulturarbetare,
innovatörer och universitetet ska göras delaktiga i att göra Lunds centrum mer attraktivt. Vi
vill skapa bättre möjligheter för uteserveringar genom att pröva lägre eller helt avskaffade
taxor för marupplåtelse under förutsättning att verksamheterna själva sköter ordning och
renhållning. Kompletterande bostadsbyggande i centrala lägen ska planeras så att
bostadssegregationen minskas. Centrum ska vara tillgängligt för alla, oavsett
funktionsnedsättning.

Gör	
  plats	
  för	
  barnen	
  
Lunds lekplatser behöver rustas upp, bli fler och tillgängliga för alla. Vi vill bygga moderna
och säkra temalekplatser, jämförbara med de som finns i Malmö, som lockar till lek upp i
åldrarna och väcker barnens egen fantasi. Lekplatserna får gärna byggas så de innehåller
inslag av natur och miljö. Dessutom vill vi se över möjligheten att bygga lekvänliga platser i
centrala Lund, i anslutning till handel och restauranger, för att göra centrum mer levande och
attraktivt för barnfamiljer.

Ökat	
  klimatansvar	
  
Kommande generationers möjligheter är direkt beroende av vår förmåga att ta ansvar för
miljön. En ödesfråga är inte minst vår negativa inverkan på klimatet. Vi står nu alla inför
avgörande förändringar i användningen av jordens resurser. Tillsammans måste vi alla dela
ansvaret för omställningen till ett hållbart samhälle. Vi socialdemokrater vill snabba på arbetet
att minska människans negativa påverkan på klimatet och miljön.
Vi vill driva på nya klimatsmarta och energieffektiva lösningar. Det finns mycket en kommun
av Lunds storlek kan göra för en bättre miljö. Det är inte minst vårt energibehov som är starkt
bidragande till miljöpåverkan. Bostäder och lokaler som står för mer än en tredjedel av den
totala energianvändningen bidrar därför i hög grad till miljöproblemen. Det vi bygger i dag
kommer att användas av många kommande generationer. Vi måste därför bygga rätt från
början. Det kräver en övergång till förnybar energi, men även effektivare energianvändning.
Kommunens alla transporter ska vara miljöanpassade och vi vill fortsätta satsningar på
förnyelsebara bränslen. Vi vill skapa förutsättningar för hållbar energiproduktion som
solenergi, vindkraft och biogas i kommunen och uppmuntra småskalig energiproduktion.
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Med kommunernas uppdrag att planera all markanvändning följer ett stort ansvar för en
hållbar omställning. Vi måste som markägare ta ansvar genom att enbart sälja mark till dem
som är beredda att ta sitt ansvar genom att bygga för en bättre framtid med väsentligt minskad
klimatpåverkan. Vi vill därför ställa miljökrav vid byggandet av nya bostäder och andra
fastigheter när det gäller exempelvis energieffektivitet, förnyelsebara bränslen och hållbara
material. Vi vill särskilt prioritera moderna och väl beprövade tekniska lösningar såsom
passivhus, fjärrvärme och solenergi.
Kommunen ska också gå före, inspirera och visa vägen för andra genom att i all vår egen
verksamhet agera klimatsmart. Det gäller till exempel allt ifrån energieffektiva byggnader,
lokal klimatsmart energiproduktion, miljöanpassade transporter med förnyelsebara bränslen
och ekologisk och närodlad mat till skolor och äldreboenden. Vi socialdemokrater vill att
Lunds kommun ska bli en internationell förebild inom miljöområdet och ledande i arbetet för
minskad klimatpåverkan.

Förbättrad	
  naturvård	
  och	
  rikare	
  friluftsliv	
  
Rekreation, friluftsliv och naturupplevelser är viktiga för alla människors fysiska och
psykiska hälsa. Natur- och skogsområdena i Lunds kommun är de största i Sydvästskåne. De
måste försvaras mot exploatering, utvecklas och vårdas. Genom tydlig vägvisning,
informationstavlor och angöring till de tätortsnära naturområdena underlättas rekreation och
friluftsliv, samtidigt som oönskat slitage minskar. Det ska vara enkelt att nå
rekreationsområdena. Tillgängligheten behöver utvecklas genom förbättrad kollektivtrafik,
parkeringsmöjligheter och bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättning.
Vi socialdemokrater vill:
1. Verka för att Skånetrafiken förbättrar busstrafiken med fler och tätare turer samt fler
hållplatser, utan höjda taxor
2. Utveckla en kollektivtrafik med stort klimat- och miljöansvar i samarbeta med Region
Skåne, med fortsatta satsningar på biogas, men även elbussar
3. Verka för att nya bostadsområden ska förses med busstrafik redan tidiga skeden
4. Bygga fler cykelparkeringar och bättre cykelvägar
5. Öka andelen ekologisk mat på förskolor, skolor och äldreboende till minst 60 procent
6. Ställa om fler kommunala fastigheter, både befintliga och nybyggda, till att bli
energieffektiva
7. Förbättra tillgängligheten till Skrylleområdet
8. Utveckla natur- och kulturbussen med fler turer samt förbättra informationen
9. Verka för fler laddningsställen för el-, biogas- och vätgasbilar
10. Införa spårvagnstrafik på Lundalänken från Lunds C till Brunnshög och vidare via
Linero till Dalby
11. Förverkliga Simrishamnsbanan med tågtrafik mellan Malmö och Staffanstorp, via
Dalby, Veberöd och Sjöbo till Simrishamn
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12. Skapa förutsättningar för höghastighetståg till Lund
13. Utveckla Lund C och förbättra servicen för resenärer med ett nytt resecentrum
14. Bygga nya och förbättrade cykelvägar i Lund, samt mellan Lund-Södra Sandby,
Dalby-Genarp samt Södra Sandby-Revingeby
15. Värna och utveckla stadsdels- och tätortscentra för handel och annan service, samt
verka för offentliga torg
16. Skapa förutsättningar för att etablera större dagligvarubutiker i befintliga
stadsdelscentra samt på Brunnshög och i Dalby
17. Stärka centrums attraktionskraft med mötesplatser, restauranger, centrumhandel och
bättre renhållning
18. Skapa bättre möjligheter för uteserveringar lägre eller helt avskaffade taxor under
förutsättning att verksamheterna själva sköter ordning och renhållning
19. Förbättra skötsel och underhåll av parker och grönområden
20. Åtgärda platser som kan upplevas som otrygga
21. Utveckla trygga och gröna miljöer med hänsyn till barnens behov i anslutning till
bostadsområden
22. Att lekplatserna ska rustas upp och göras tillgängliga för alla, bygga temalekplatser
och skapa lekvänliga miljöer i centrala Lund, exempelvis på Mårtenstorget
23. Skapa mer levande torg i centrala Lund med fler mötesplatser, vatten och planteringar,
samt upprusta Mårtenstorget och Clemenstorget
24. Öka antalet offentliga toaletter i kommunen
25. Öka bostadsbyggandet till minst 1 200 bostäder per år, varav minst 40 procent
hyresrätter
26. Att minst 30 % av alla nya bostäder ska byggas som passivhus eller motsvarande
klimat- och energieffektiva lösningar
27. Öka möjligheterna för hemlösa personers möjlighet till ett eget boende genom lägre
ingångskrav och bättre individuell anpassning
28. Öka bostadsbyggandet i de östra kommundelarna
29. Verka för lägre boendekostnader och olika upplåtelseformer och boendestorlekar i
nybyggda områden i hela kommunen
30. Öka LKF:s bostadsproduktion till 400 hyreslägenheter per år
31. Bygga på höjden i tätorternas centrala delar och i de centrala delarna av nya
verksamhets- och bostadsområden
32. Skärpa kraven på energiförbrukning i nybyggda och renoverade bostäder och
byggnader
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33. Återskapa våtmarker för att ta upp överflödiga näringsämnen
34. Utveckla Kraftringens energiproduktion med det tydliga målet att bli helt
klimatneutral
35. Att Brunnshögsområdet ska utvecklas till ett ledande internationellt exempel på
klimatanpassat modern samhälle
36. Klimatanpassa kommunens bilar så att alla kommunens fordon drivs med förnyelsebar
energi
37. Vidta kraftfulla åtgärder för att minska övergödning och annan belastning på våra
sjöar och vattendrag
38. Minska miljöbelastningen och skapa nya trivsamma grönområden genom att föra upp
dagvattnet i nya dammar och bäckar
39. Säkra behoven av mark för att tillgodose friluftslivets samt naturvårdens intressen
40. Utveckla ett naturstråk genom Lunds kommun längs Höjeå från Lund till Romeleåsen
och Häckeberga
41. Bygga en cykelväg längs Höjeådalen
42. Begränsa grus- och stentäkterna i Lunds kommun
43. Skapa ett långsiktigt skydd för Revingefältet och Vombsänkans natur
44. Höja standarden på gator och vägar och förbättra underhållet i hela kommunen
45. Iaktta varsamhet vid om- och nybyggnation och stärka mötet mellan det nya och det
gamla
46. Upprusta vägen mellan Genarp och Esarp
47. Inrätta en kommunal investeringsfond för hållbar omställning
48. Införa ett aktivt arbete med stadsdelsprogram och utvecklingsprogram i alla tätorter
med aktiv medverkan från medborgarna
49. Utveckla trafikplaneringen i syfte att begränsa buller och luftföroreningar
50. Verka för hållbar samhällsutveckling – socialt, ekonomiskt och ekologiskt även inom
ramen för kommunens upphandlingar
51. Prioritera det klimatstrategiska arbetet i samarbete med andra aktörer.
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Tillsammans för ett bättre Lund
Att på bästa sätt ta till vara på individens och, på samma gång, kollektivets intressen är i sig
en demokratisk utmaning. För att lyckas med det krävs en politik med en tydlig ambition, en
klar ideologi och ett stort ansvarstagande. Det handlar kort sagt om en vision om hur
samhället bör se ut – en vision som inbegriper en strategi för hur samhället kan och bör
utvecklas.
Ansvarstagandet gäller emellertid också den enskilda medborgaren. Sammantaget kräver detta
att den kommunala demokratin kontinuerligt utvecklas och att medborgarnas engagemang tas
tillvara. I vår socialdemokratiska grundsyn ingår att Lunds kommuninvånare ska ges reella
möjligheter till att delta, påverka och utveckla den demokratiska processen. I en demokrati är
det viktigt att alla är med, att alla blir sedda och hörda. Inte minst därför är ett kontinuerligt
jämställdhets- och antidiskrimineringsarbetet viktigt.
Kommunal verksamhet ska utgå från medborgarnas behov, samtidigt som de utförs så att
tillgängliga resurser används på det mest optimala sättet. Övergripande målsättningar om
ökad geografisk samordning/samverkan av kommunal verksamhet såväl inom som mellan
förvaltningarna i syfte att göra samordningsvinster.
En viktig förutsättning för möjligheterna att kunna kräva politiskt ansvar är uppföljning av
beslut och verksamhet, vilket har blivit än viktigare när kommunala verksamheter
privatiseras. Kommunfullmäktige, de folkvaldas organ, bör ha bättre insyn i alla delar av
kommunens organisation inklusive helägda och delägda bolag. För detta behövs en väl
fungerande kommunrevision.

Fördjupad	
  lokal	
  demokrati	
  
För att kunna påverka samhällsutvecklingen lokalt ska invånare i Lunds kommun ges
möjlighet att via samråd, remissförfaranden och medverkan vara delaktiga. Inflytande genom
medborgarförslag ska utvecklas och förbättras och möjligheten till e-demokratin ska ses över,
så också lösningar som medborgarpaneler och brukarråd. Ett ytterligare sätt att stärka och
hålla demokratin levande är att utveckla samarbetet med kommunens olika organisationer.
Det handlar till exempel om pensionärsorganisationer, handikappråd, ungdomsorganisationer,
politiska organisationer och näringsliv och hur de görs delaktiga i den demokratiska processen
och vilka möjlighet som bereds för dem att lämna synpunkter på frågor som påverkar dem.
Ungdomsdemokratiarbetet uppfattar vi som särskilt angeläget för att få med våra unga i
samhällsdebatten och för att uppmuntra ansvarstagande samt ge möjligheter att föra fram
idéer och förslag som berör ungas situation och vardag.
En tydlig målsättning är att skapa jämlika förutsättningar och villkor för kommuninvånarna i
Lund, så att alla samhällsgrupper har reella möjligheter till att påverka både utvecklingen i
stort och samhällsarbetet i vardagen. Det innebär att det behövs en grundlig dialog innan
avgörande politiska beslut fattas, men också att vi genom att utveckla metoder,
beslutsprocesser och förhållningssätt, möjliggör inflytande och delaktighet i kommunens –
allas våra gemensamma – verksamheter. Vi vill att kommunala beslut ska kunna leva upp till
krav på öppenhet, insyn, överblickbarhet, tydlighet, delaktighet och tolerans. Stora beslut ska
föregås av väl genomarbetade konsekvensanalyser. Det hör samman med att medborgarna ska
ges reella förutsättningar för att kunna utkräva politiskt ansvar. Det ansvaret är vi
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socialdemokrater inte rädda för. Vi menar till exempel att det föreligger ett kommunalt ansvar
för att öka intresset för kommunala och andra val.
Vi vill rikta särskilda insatser till Lunds östra kommundelar. Målsättningen är att hela Lund
ska utvecklas. Av den anledningen är det angeläget att värna om och skapa villkor för lokal
demokratisk påverkan och inte minst säkerställa en hög servicegrad för alla Lunds invånare.
Vi vill knyta politiskt utsedda referensgrupper till respektive medborgarkontor, för att skapa
en kontinuerlig dialog med medborgarna kring verksamheter som rör respektive stads- eller
kommundel, samt en koppling mellan medborgarkontorens personal och kommunalt
förtroendevalda.
Vi socialdemokrater vill
1. Säkerställa en hög servicegrad för alla Lunds invånare
2. Att medborgarinflytande och medborgarinsyn stärks
3. Särskilda insatser riktas mot Lunds östra kommundelar i högre grad
4. Knyta politiskt utsedda referensgrupper till medborgarkontoren i syfte att skapa en
kontinuerlig dialog med medborgarna kring verksamheter som rör respektive stadseller kommundel
5. Inrätta ett system med medborgarpaneler, brukarråd samt e-demokrati
6. Verka för ökat valdeltagande i allmänna val
7. Kommunrevisionen ska ges goda förutsättningar att granska kommunal verksamhet
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