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Miljöpartiets solidariteter

Eslöv skall vara kommunen där man vill leva och verka, och dit man vill resa.
Intrycket beror på hur stad och land upplevs. Det bygger på människornas 
känsla för sin plats, och för varandra, som är den starkaste attraktionskraften. Varje 
Eslövsbo är en ambassadör.
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Men vårt fokus omfattar inte bara här och nu. Miljöpartiets tre solidariteter är 
grundläggande och centrala:

• solidariteten med djur, natur och det ekologiska systemet
• solidariteten med kommande generationer
• solidariteten med världens alla människor

Samhället bygger på att vi är överens om att bidra. Då får vi också tillbaka det vi 
behöver och önskar oss. En ökad individualism gör däremot att särintressen 
sätts framför en allmän välfärd.  Utan den allmänna välfärden blir det ingen 
individuell välfärd.

Miljöpartiet möter klimatutmaningen, ger alla barn en ärlig chans i skolan, 
skapar nya jobb, arbetar för ett tryggt socialt liv och betonar 
kulturverksamheten.

Plats för alla
Under flera år har klyftorna i det svenska samhället vidgats. Krafter som 
stöder sig på De tre F-en: Fördomar, Främlingsfientlighet och Framtidsskräck, 
utnyttjar detta och höjer idag sin röst i riksdag, kommuner och landsting. 
Miljöpartiet går i bräschen mot detta.

Eslöv ska vara en trygg kommun. Ingen ska behöva vara rädd eller utsättas för hot 
och kränkningar oavsett kön, religion, kultur, nationalitet, sexuell läggning eller 
identitet. Kvinnofrid skall vara ett måste.

Miljöpartiet vill skapa en samlad strategi för att stärka betoningen på 
demokratiska kvaliteter. Eslöv behöver praktiska och ekonomiska möjligheter att
förverkliga denna strategi. Icke minst gäller detta skolan.

• Utarbeta och anta en aktiv policy mot främlingsfientliga krafter, och för 
ömsesidig tolerans och respekt.

• Utveckla och tillämpa en helhetssyn på skolans demokratiuppdrag.
• Ge undervisning i demokrati en mer framträdande plats i skolan.
• Öka stödet till kvinno- och tjejjourer. 

Vidgad närdemokrati

Många föreningar och sammanslutningar har mycket stor erfarenhet och 
kompetens på sina områden. Det finns byalag och intresseföreningar med 
inriktning på särskilda åldersgrupper eller aktiviteter. De är en mycket viktig resurs 
och bör vara en självklar remissinstans för kommunala ärenden.

Kommunen driver ett antal bolag. Invånarna har rätt att få bättre insyn i hur 
dessa bolag drivs.

• Använd demokratiska lokala organisationer som remissinstans.
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• Bättre insyn i kommunala bolag: skriv in en offentlighetsprincip i 
bolagsordningarna.

Nya jobb

Vilka ska bo och verka här om 20-30 år? Det är nu vi lägger grunden för det 
framtida Eslöv.
De nya jobben finns inom de gröna sektorerna. Det är också här kommunen 
skall ta ansvar för att minska ungdomsarbetslösheten.

• Bidra till att modernisera Sverige genom att bygga ut den förnybara energin 
och använda den energi vi har på ett mer effektivt sätt

• Sänk trösklarna till jobben genom vidareutbildningar och praktikplatser. Det 
ska vara lättare för unga att starta och driva företag. 

• Skapa tätare kontakt mellan gymnasium och universitet/högskola
• Arbeta för nya forskningsrelaterade jobb i industrin.
• Satsa på småskalig hantverks- och tillverkningsindustri.

Ekonomiska vinster i välfärden

Ett klokt samhälle bygger på solidariteter. Människor tar ansvar för varandra. En 
stor del av ansvaret är identiskt med det som i Sverige förr kallades välfärd och som 
idag håller på att avvecklas.

• Kommunen skall föra en politik som medger återinvesteringar i 
välfärdsverksamheter.

Barn och utbildning

En av samhällets och politikens viktigaste uppgifter är att värna demokratin och 
alla människors lika värde. Med skolan som medel och kulturen som metod kan 
vi skapa samtal med barn och unga kring respekt och tolerans. Genom det 
personliga mötet och dialogen människor emellan kan broar byggas och murar 
rivas. 

Utred grundskolan

Skolan spelar en viktig roll på en ort, oavsett ortens storlek. När kommunen 
förändrar skolstrukturen måste man även beakta hur förändringen påverkar 
lokalsamhället. 

Ju yngre barnen är, desto tydligare koppling har de till närsamhället och dess 
grundläggande funktioner. Många småbarnsföräldrar väljer bostadsort med 
hänsyn till närhet och kvalitet på omsorg och skola.
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En plan för grundskolans utveckling ger ett tydligare och bättre underlag inför 
eventuella förändringar, såväl från statligt håll som genom exempelvis nya friskolor. 
Skolorna på kommunens olika orter måste få samma behandling.

• Gör en oberoende kommunövergripande utredning för grundskolan med syfte 
att säkerställa en långsiktigt hållbar och stabil skolorganisation i hela 
kommunen.

Gymnasiet

Det nya gymnasiet måste visa nya nischer i en attraktiv profil och attrahera 
ungdomar från hela landet. Därför bör vi fokusera på en ny profil med tyngdpunkt
på grön teknik, naturvetenskap och humaniora. 

Profilen skall samverka med universitet, högskola och företagarvärld i en situation 
där undervisning kombineras med forskning och spetskunskaper. Eleverna 
uppmuntras att starta egna företag i linje med deras utbildning och egen forskning. 
Kommunen bör ge olika former av stöd till dessa företag så att de stannar i 
närområdet.

• Utveckla kommunens nya gymnasieprofil med program på grön grund
• Tillämpa så långt möjligt profilen på redan befintliga program

Lärarnas status

Höj statusen på läraryrket! Låt bra lärare få känna att de är just det, även när de 
tittar i plånboken. Utan bra lärare når vi inte målen, och våra barn får sämre 
framtidsmöjligheter.

För att få sådana lärare krävs en väl fungerande organisation, bra ledare och 
ändamålsenliga lokaler. Det krävs bra arbetsvillkor och en bra lön. 

• Ta hänsyn till fakta om lärarnas utbildningsnivåer och kompetens, och 
jämställ dem med andra motsvarande yrken.

• Öka lönespridningen hos lärare och skolledare så att bra lärare och ledare 
också belönas för sina prestationer.

• Justera löneläget tills lärarkåren i Eslöv ligger på lönelägen jämförbara med 
våra grannländers.

• Öka personaltätheten inom skolan.

Ge barnen en giftfri vardag

Barn och ungdomar är särskilt känsliga för kemikalier genom sin biologiska 
utveckling, fysiska aktiviteter och beteende. Upprepad exponering i tidig ålder kan 
skada nervsystem, reproduktionssystem, hormonsystem och immunsystem. 

Kemiska risker måste beaktas när platser där barn och ungdomar rör sig byggs och
renoveras. Endast produkter som är bevisat säkra ska användas. 
Barnperspektivet och försiktighetsprincipen ska gälla. 

En viktig del i arbetet utmynnar i miljödiplomering av skolmiljöer. Arbetet 

4



innefattar bland annat 

• Inventera kommunens skolmiljöer med avseende på miljögifter. Eliminera 
skaderiskerna.

• Miljödiplomera därefter skolmiljöerna!

Inköp

Enligt Lagen om offentlig upphandling bör upphandlaren beakta miljöhänsyn och 
sociala hänsyn.

Sverige är tyvärr ett av de länder inom EU som är sämst på att hävda arbetstagarnas 
villkor. Kommuner och landsting bidrar till social dumpning genom att inte ställa 
rätt kvalitetskrav vid offentlig upphandling. Svarta företag riskerar att konkurrera 
ut seriösa företag. Skatteintäkter uteblir, och det blir dyrt för samhället att handla 
billigt.

Vita Jobb-modellen gör att kommuner och andra offentliga upphandlare kan 
använda upphandlingslagstiftningens regler för att undvika social dumpning och 
svartarbete. 

Eslövs kommun ska kunna verka för fler vita jobb och konkurrens på lika villkor på 
ett tydligt och strukturerat sätt.

Problemen med effekterna av stora koncerners spekulativa hantering av 
skattefinansierad välfärd uppmärksammas gång på gång. Frågan är inte ny. 
År 2005 skrev riksdagen ett nytt kapitel i aktiebolagslagen. Detta kapitel 32 skapade 
en ny bolagsform: Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsing (svb) 
som främst är tänkt för bolag inom vård, skola och omsorg. Lagen vill låta engagerade
och kunniga entreprenörer genomföra sina idéer med deras bästa för ögonen som 
omfattas av verksamheten, i stället för att tvingas ha maximerad ekonomisk vinst 
som första prioritet.

• Beakta allmänt sociala hänsyn vid kommunens upphandling.
• Utveckla riktlinjerna för kommunens upphandling enligt Vita Jobb-modellen.
• Ge särskild akt på offerter som lämnas av SVB-bolag (där vinsterna återgår i 

verksamheten) vid upphandling

Kostverksamheten

God och näringsrik mat höjer livskvalitén och förbättrar hälsan, både fysiskt och 
mentalt, oavsett vår ålder. Kosthållning är ett av friskvårdens grundläggande 
verktyg. Vi behöver rätt råvaror för en hållbar utveckling. En väg är att välja mera 
ekologiska och närproducerade livsmedel. 

• Öka successivt andelen ekologiska livsmedel i kostverksamheten till minst 
50 % vid mandatperiodens slut

• Öka andelen närproducerade livsmedel.
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• Inköp skall göras i första hand från leverantörer som erbjuder organiska 
produkter och/eller fair trade.

Social trygghet   

Kommunens kostnader för försörjningsstöd ökar bl.a. på grund av de senaste 
mandatperiodernas statliga politik. Skattemedel avsedda för välfärd kan gå till 
vinster för särintressen i stället för till vad de är avsedda för. Anhöriga, oftast äldre
kvinnor, utnyttjas som gratis vårdpersonal. Inget av detta är acceptabelt.

För att få försörjningsstöd tvingas man ofta in i en arbetslöshetsdöljande, 
kortsiktig åtgärd. Kommunen skulle kunna se till sitt eget långsiktiga 
anställningsbehov genom väl planerade åtgärder, dra nytta av den kompetens 
som ofta döljer sig bakom arbetslöshetssiffrorna och skapa riktiga jobb i de offentliga 
verksamheterna.

För många familjer med små inkomster är barnomsorgen en stor utgift. Alltför 
många tvingas in i en ond ekonomisk cirkel eftersom de måste bekosta omsorgen 
för att ha möjlighet att arbeta så att de kan få inkomster som måste bekosta 
omsorgen... Kommunen bör införa ett avgiftssystem som tar hänsyn till detta.

• Höj personaltätheten inom vården.
• Rusta upp stödet och avlastningsmöjligheterna för anhörigvårdare.
• Fortsätt arbetet med att utforma bostadsområden och offentliga miljöer med 

tanke på äldre och funktionshindrade.
• Omvandla åtgärder till riktiga jobb i offentlig sektor.
• Fortsätt utvecklingen med att erbjuda kommunanställda heltid. Inga delade 

turer!
• Justera barnomsorgsavgifterna till förmån för hushåll med små inkomster.
• Anta övergripande regler för tillämpningen av FN:s barnkonvention

Ställ inte barn mot barn!

Barn som behöver institutionsplacering skall få detta oavsett kostnad. Samtidigt 
får inte detta gå ut över de barn som inte behöver särskild insats. Dagens 
budgetsystem leder till att barn ställs mot barn.

• Flytta kostnaden för institutionsplacerade barn och ungdomar från Barn 
och Familjs löpande budget till Kommunstyrelsen.

Våld i nära relationer
Eslöv är inte förskonat från våld i nära relationer. De drabbade hänvisas alltför 
ofta till hjälpresurserna i Lund – som redan är ansträngda till bristningsgränsen.

• Lös bostads- och säkerhetsfrågan för dem som tvingats fly sina hem på 
grund av våld och hot. 

6



För oss äldre

Eslöv har ett mycket bra utkast till en äldrepolicy som arbetats fram i stor 
politisk enighet. Därefter hejdades arbetet på ett sätt som inte helt och hållet 
överensstämmer med demokratin. Miljöpartiet gillar policyn och antar den som sin 
när det gäller uppmärksamheten på våra äldre.

• Vi kräver att den framtagna äldrepolicyn antas.

Kultur och fritid 
Politiken ska underlätta mötet mellan kulturutövare och allmänhet. Inför 2020 spår 
man att de enda tillväxtområdena i Europa är kultur och IT. Nu skapar vi 
förutsättningarna för kulturens utveckling. Den ska präglas av mångfald, bredd 
och kompetens. 
Kultur är levande historia, en enande faktor som får oss att växa. Kultur får 
aldrig bli skiljevägg mellan klasser, religioner, kön eller annat.  
Forskning och näringsliv konstaterar att kulturlivet är avgörande för 
samhällsekonomin. Kultur är en viktig lokaliseringsfaktor. Modern 
stadsplanering väger in kulturlivet.
Delaktighet i kulturlivet är en grund för ungas utveckling. Kulturformer som är 
nya genom inflyttning skall uppmärksammas parallellt med de ärvda. Här har 
skolan särskilt ansvar.
Aktiv fritid är särskilt viktig för folkhälsa och friskvård. Det gäller också äldre, och
folk med särskilda behov. Inom flera rehabiliteringsformer är kulturaktiviteter 
viktiga. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur enligt sina egna förutsättningar. 
Skapa Eslövs Lustgård – en ätlig park! Hit kommer man för rekreation och 
omväxling, men också för mer påtagliga upplevelser. Man får nämligen äta det som 
växer. Lustgården bygger på tanken med permakultur och är social, pedagogisk, 
hälsosam, nyttig och spännande. 
Bred finansiering ihop med offentliga medel ger bättre förankring. Det gäller 
traditionell sponsring men också initiativ som t.ex. Crowdculture där enskilda 
individer kan vara med. 

• Bygg Ringsjöns Hus – Centrum för kommunöverskridande verksamheter
• Utveckla Bybiblioteken till naturliga samlingsplatser
• Skapa ”Eslövs Lustgård”
• Mer resurser till Kulturskolan: lättare – billigare – mer åtkomlig. På sikt 

kostnadsfri undervisning
• Inför ”Kulturnyckeln” enligt mönster bl.a. från Kristianstad. Låt den också 

gälla vuxna
• Bygg en Kulturhall i Ebos projekt på Norregatan och koppla den till 

Stadsbiblioteket.
• Jämlik fritid mellan flickor och pojkar och mellan stad och land
• Alla kulturformer ska vara representerade i skolan
• Alla nya medborgare ska få ta del av och förstå vårt kulturarv
• Erbjud Eslöv som tillfällig fristad för hotade kulturverksamma
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• Fler vandringsleder och motionsleder - även stadsnära
• Fler utegym i kommunen - bättre info om dem som redan finns
• Kulturell innovationsverksamhet, så att fler kulturarbetare utvecklar förmågan

att lansera sin verksamhet. Stöd konstnärlig forskning och förnyelse

Miljö och samhällsbyggnad 

Jordbruksmark är en ändlig resurs. Redan på 1970-talet började man utreda hur 
man på bästa sätt skulle ta hänsyn till högklassig jord i samband med 
utbyggnaden av tätorter. Ekokommunen Eslöv måste ge miljömålen en tidig roll att
spela i beslutsprocesserna.

• Formulera hur miljömålen på ett så tidigt stadium som möjligt skall beaktas i 
beslut som påverkar miljömålen.

• Förklara Eslöv som GMO-fri zon. 
• Utforma riktlinjer för markexploatering som prioriterar en balanserad 

bebyggelse och skonar jordbruksmark och skog.

Landet och tätorten

Under mandatperioden har kommunens blickar av olika anledningar mest riktats 
mot Eslövs tätort. Det är dags att ändra på det. 

Varje samhälle är unikt!

Eslöv erbjuder en fantastisk variation på säregna personliga och värdefulla 
bioregioner. Varje by har sin profil, och varje bit land har sin prägel. 
Miljöpartiet vill ge varje samhälle möjligheten att utveckla sin egen personlighet 
vidare och förstärka bilden av Eslöv som något enastående. 

Människornas möjlighet att delta och ha åsikter om utveckling och förändring i 
sin närmiljö är en viktig demokratisk rättighet som leder till levande bygder och 
engagerad befolkning. Med rätt synsätt och rätt stöd är möjligheterna enorma. 

Byarna har en provkarta på högt utbildade, kompetenta och professionella 
personer som utgör del av deras särart. Det gäller inte bara t.ex. kulturverksamma 
och hantverkare utan också folk med olika teoretiska inriktningar. Miljöpartiet vill 
engagera alla dessa så mycket som möjligt.

En tydlig, konkret och långsiktig plan för olika lokalsamhällens underlag, 
behov och utvecklingsmöjligheter ger kommunens innevånare och näringsidkare 
möjligheter att påverka sin närmiljö. Detta gäller oavsett om det handlar om 
skolan, förskolan, kulturanknutna byggnader, bibliotek, bygdeförening eller lokala 
privata aktörer.

Hit hör också vägföreningarna. De bör ges full kostnadstäckning.
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Bostäder

De mindre samhällenas utveckling hör ihop med tillgången på bostäder som är 
ändamålsenliga, prisvärda och som ligger på rätt ställe. Under 
mandatperioden har just Mp i Eslöv drivit på debatten med hjälp av kollegor i 
Riksdagen. Det arbetet fortsätter. En grundlig attitydförändring är helt 
nödvändig för att inte förvärra bostadssegregationen, skillnader/konflikter mellan 
stad och land, och eftersläpningen hos infrastrukturen.

Bredband

skall kunna nå alla platser i kommunen och förmedla all information. Det skall vara 
nedgrävt och driftssäkert. Fiber och ledningar är miljövänliga utan giftig koppar i 
marken. De påverkas inte av vare sig elavbrott, regn eller snö. 
Fibrer är bra för både kropp och själ!

Kommunikationer

I det Gröna samhället kommer rätt kommunikation till rätt plats på rätt tid och
ingår i rätt system. Biljetterna är billiga, entydiga och lätta att komma åt! Olika 
system används för synergieffekter, t.ex. kombinerade färdlinjer och skolskjutsar.

Det är orimligt att en dominerande del av Länstrafikens resurser fortfarande 
läggs på högtrafikområdena i stället för att utveckla linjer som t.ex. Sjöbo – 
Harlösa – Flyinge – Gårdstånga, som skulle kunna ha en proportionerligt fullt 
likvärdig potential när det gäller resandeunderlaget. 

Mp Eslöv har tagit initativ till utvecklingen av cykelvägar/rekreationsstråk 
utöver den plan som kommunen antog 2001. Transportstyrelsen bygger två stora 
leder längs södra Sveriges kuster. Vi vill att Eslövs kommun ska arbeta för en 
tvärgående led som sammanbinder dessa leder i Skåne, och knyter ihop byarna.
Ofta kan gamla banvallar användas. Det minskar anläggningskostnaderna.

Landsbygdsutveckling

Varje beslut vi fattar angående Eslövs tätort får också konsekvenser för 
kommunen i stort. Vi bör anta en metod för att mäta och balansera dessa effekter, så 
att alla delar av kommunen utvecklas i lämplig takt. Ingen ska missgynnas, och 
ingen ska ha särskilda fördelar på andras bekostnad.

• Uppskatta och dra nytta av all den kompetens som finns i byarna!
• Bygg klokt, ändamålsenligt och med tanke på byarnas säregna karaktär.
• Utforma regler för markexploatering som leder till en balanserad 

bebyggelse och bevarar högklassig jordbruksmark.
• Skärp diskussionen med Länstrafiken om goda kommunikationer.
• Kombinera olika kommunikationssystem för synergieffekter.
• Ge vägföreningarna full kostnadstäckning.
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• Knyt ihop byarna med cykelväg som hänger ihop med de stora lederna 
utmed kusterna.

• Anta en metod för att bedöma konsekvenserna av beslut för stad respektive
land.

• Bredband...

Den hållbara staden – ett äventyr

Eslövs centralort har en intressant tradition som handelscentrum baserat på 
omlandets behov, bl.a. av järnvägen. Planläggningen har skett med denna bakgrund 
och uppdelning i öst och väst om järnvägen har skapat ett splittrat intryck. Nu 
förändras bilden.

Att använda Eslöv Öster om järnvägen för att skapa en ny, hållbar stadsdel är ett 
väldigt äventyr. Man måste fråga sig:

• Vilka näringsverksamheter är möjliga att flytta, och var och hur skall man 
erbjuda likvärdiga fastigheter?

• Vilka ska bo här om 20 år? Om 30-40 år? Det är för dem vi bygger.
• Hur planerar vi för en blandad befolkning när det gäller ålder sysselsättning – 

intressen – karaktär?
• Hur planerar vi områden och kvarter som varierade helheter, inte bara 

byggnad för byggnad? Hur förser vi dem med olika funktioner för handel, 
service, utbildning, kultur och omsorg?

• Hur planerar vi för olika former av mötesplatser i offentliga rum?
• Kan vi få fler förbindelser över/under järnvägen?
• Kan vi tillämpa enprocentsdirektivet för offentlig utsmyckning från början?
• Var drar vi separata gång/cykelvägar? Hur tillgodoser vi behovet av 

kollektivtrafik?
• Hur ger vi goda möjligheter till etablering av en rik näringsverksamhet – inte 

bara någon dyr nattöppetaffär. Kan vi tillåta småskalig hantverks- och 
tillverkningsindustri?

Vi måste också tänka på Eslöv Väster om järnvägen! Här finns mycket att göra, till 
exempel:

• Omlokalisera befintliga verksamheter och frigör central mark
• Skapa en kommunikationsplan för framtiden
• Utveckla parkeringsmöjligheterna i centrum
• Skapa Eslövs Lustgård: den ätliga och pedagogiska parken
• Bättre brandskydd enligt Räddningstjänst Syds anvisningar
• Se över bygglovstaxan så att miljöpositiva effekter premieras
• Bygg enkelt, smått och överkomligt för ungdomar och små hushåll

En särskild poäng är

Studentbostäder i Eslöv
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Att hitta en bostad för att man har blivit antagen till ett universitet eller fått ett jobb 
får inte vara ett hinder. Alltför många får tacka nej till platser och erbjudanden därför
att de inte hittar någonstans att bo, och situationen i Lund/Malmö är minst sagt 
överhettad. Här kan Eslöv få helt nya grupper invånare och hyresgäster.

• Eslövs skall ha ett utbud av fastigheter lämpliga att använda som 
studentbostäder. 

”Ambitionen är att bygga med sunda material och hållbara lösningar”, skriver 
Eslövs Bostads AB. Miljöpartiet instämmer. Marknadsutvecklingen ger oss båda 
rätt. Lägg till låg energiförbrukning och en stadsplanering med människa och miljö i 
fokus! Så kan vi utveckla den hållbara staden i enlighet med Miljöpartiets tre 
grundläggande solidariteter:

• solidariteten med djur, natur och det ekologiska systemet
• solidariteten med kommande generationer
• solidariteten med världens alla människor

Några av oss:

Håkan Larsson, hakan.history@gmail.com

Farid Albahadli, faridalba@comhem.se

Therese Andersson, therese.i.andersson@telia.com

Lennart Nielsen, lennartnie22@gmail.com

Tina Trones, tina.trones@hotmail.se

Fatima Sharq, info@frejasglutenfri.se

Rickard Sallermo, sallermo@gmail.com

Johnny Johansson, johanssonjohnny@gmail.com

Följ vår hemsida: www.mpeslov.se  

eller på Facebook: ”Miljöpartiet de gröna i Eslöv”
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http://www.mpeslov.se/
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