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Välkommen till Miljöpartiet de gröna
Lunds kommun har en miljömedveten befolkning som vill ta ansvar för
sin omvärld. Miljöpartiet i Lund vill möta denna önskan genom att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil. Vi står för en ekologiskt, socialt
och ekonomiskt hållbar politik. Horisonten ska sträcka sig längre än till
kvartalets, kalenderårets eller mandatperiodens slut. Vi är Lundabor
som vill göra Lund till en långsiktigt hållbar kommun.
Alla globala problem har lokala orsaker. Problemen med klimatförändringar, sociala orättvisor och resursslöseri kan inte lösas av andra, någon
annanstans. De är akuta frågor för naturen, djuren och hela mänskligheten. Översvämningar och torka slår hårt mot allas levnadsmöjligheter.
Dagens produktions- och konsumtionsmönster bygger på ett ohållbart
beroende av fossil energi. Det krävs modiga politiska beslut för att minska utsläppen av växthusgaser och ersätta vårt oljeberoende med förny
bara energikällor.
Lund har goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar. Men
det krävs mer än vackra ord och mål som aldrig blir uppfyllda. Vi ska
bygga ut kollektivtrafik, gång- och cykelvägar, inte fler motorvägsfiler
och infartsvägar. Vi ska investera i hållbara energikällor och servera
ekologisk mat på skolor och äldreboenden. Vi ska förtäta staden istället
för att bygga på världens bästa åkermark. Våra skolor och förskolor ska
vara giftfria.
All vår politik utgår från tre solidariteter:
- solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
- solidaritet med kommande generationer
- solidaritet med världens alla människor.
Det är först när vi slutar tänka i invanda banor som vi kan börja leva
hållbart. Vi ska ge människan frihet att vara den hen vill vara. Hur vi vill
åstadkomma det beskriver vi i vårt lokala partiprogram.
Lund i april 2018
Styrelsen för Miljöpartiet i Lund
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Klimat och
transporter
Att klimatet håller på att förändras är ett faktum, men än finns det
möjlighet att påverka hur mycket temperaturen kommer att stiga.
Klimatavtalet i Paris tar sikte på att den globala temperaturökningen
ska hållas långt under två grader och att världens länder ska jobba
för att den ska stanna vid 1,5 grader. För att den ambitionen ska hålla
kommer det att krävas insatser som minskar utsläppen på alla nivåer i
samhället. Såväl nationellt som lokalt och individuellt behöver vi minska vår klimatpåverkan.
En omställning för minskad klimatpåverkan innebär också möjligheter. Lund är en kommun som har särskilt goda förutsättningar att
gå före. Kommunen är på väg att nå sitt första etappklimatmål om att
halvera koldioxidutsläppen till 2020 (jämfört med 1990).
Nu måste vi ta sikte på målet om minskade utsläpp med 70 procent
till 2030 och att ha nollutsläpp senast 2050. Vassa åtgärder måste
därför sättas in lokalt för att minska klimatpåverkan globalt. Kommunen måste även ställa om för att klara de klimatförändringar som redan
börjat ske. Vi måste exempelvis skydda oss mot skyfall och värmeböljor.
Klimatmålen måste beaktas i alla beslut.

Klimatsmart transportsystem
– planera utifrån mål om minskat oljeberoende
Det svenska transportsystemet drivs till 82 procent med fossila drivmedel. (Energimyndigheten, Energiindikatorer 2017, ER 2017:09). Ingen
annan sektor har så stort oljeberoende. För att klimatanpassa transport-
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systemet behövs en övergång till förnybara drivmedel. Det behövs också
en minskning av energianvändningen och effektivare transporter. En
hållbar stadsutveckling förutsätter därför att biltrafiken minskar.
Men det handlar inte bara om att begränsa biltrafiken. Vi vill minska
behovet av bilresor. Detta gör vi genom att erbjuda snabb och komfortabel kollektivtrafik samt säker och bekväm cykling.
Trafikplaneringen måste skifta fokus från att vara prognosstyrd
till att vara målstyrd och därmed utgå från de trafikslag som minskar
oljeberoende, trängsel samt förbättrar hälsa. Såväl investerings- som
underhållsanslag ska stödja klimat- och hälsosmarta transporter för
invånarna. Miljöpartiet i Lund vill minska biltrafiken i centrum genom
att stänga av Klostergatan och Bangatan för personbilstrafik.

Cykling – snabbt, hälsosamt och effektivt
Att åstadkomma framkomliga och säkra cykelstråk där det idag färdas
bilar är kanske det mest effektiva en kommun kan göra för att minska
användningen av fossilbränsle. Att cykla är ett flexibelt transportsätt för
den som inte vill passa tidtabeller. Dessutom bidrar cykeln till motion
och förbättrad hälsa.
Vi vill att cykeln ges prioritet i planeringen. Cykelvägnätet i Lund
måste erbjuda sammanhängande, gena och säkra vägar både för den
som vill cykla snabbt och den som vill cykla långsamt.
Cykel ska ses som ett eget transportslag och inte buntas ihop med gående.
Cykel- och gångtrafik bör i så stor utsträckning som möjligt separeras. Cykelvägarna ska ha underlag och underhållas så att det går bra att cykla året om.
Det är viktigt att underlätta framkomligheten för cyklister med signalprioritering, fler cykelöverfarter och läplanteringar. Infrastrukturen
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för cykel behöver anpassas bättre till de allt vanligare transportcyklarna
och elcyklarna. Det gör vi genom bredare och jämnare cykelbanor utan
hinder för framkomligheten. Vi är angelägna om att den planerade
snabbcykelvägen mellan Lund och Malmö byggs.

Fram för kollektivtrafik
Miljöpartiet har varit pådrivande för att Lund ska få det kapacitetsstarka och miljövänliga kollektivtrafikslaget spårvagn. Snart är första etappen färdig och vi vill därför att Lunds kommun prioriterar planeringen
för ytterligare etapper av spårväg.
Men spårväg är bara en del av kommunens kollektivtrafik. I kommunens dialog med Region Skåne och Skånetrafiken, som har ansvaret för
kollektivtrafiken, vill vi verka för att kollektivtrafiken i hela Lunds kommun, såväl i tätorten som i de östra kommundelarna, förbättras. Vi vill
att kollektivtrafiken ska vara pålitlig och punktlig samt ha täta avgångar
så att resenärerna inte behöver passa en tidtabell.
I stadsmiljön är det bäst om bussarna går på el, vilket minskar buller
och utsläpp. På landsbygden är däremot biogas, som bland annat produceras av vårt matavfall, fortsatt det bästa alternativet.
Vi vill inte se fler körfält på E22:an mellan Lund och Malmö, istället
vill vi ha ett så kallat flytande busskörfält med skyltade signaler som
frigör körbanan framför bussen. Är bussen snabbare än bilen kommer
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vägtrafikens klimatpåverkan att minska. För att minska klimatpåverkan
och motverka olycksrisken bör kommunen verka för att Trafikverket
sänker maxhastigheten på E22:an till 90 km/tim för alla fordon.

Rättvis och jämställd användning av gatuutrymmet
Bilar ges det mesta av gatuutrymmet. Den yta som är anvisad till gångtrafikanter, kollektivtrafikresenärer och cyklister står inte i proportion
till hur många de är. Majoriteten av kollektiv- och gångtrafikanterna är
kvinnor. Män står för en större andel av flyg- och biltrafiken. Det finns
därför goda anledningar, även ur ett jämställdhetsperspektiv, att prioritera de mer hållbara transportslagen.
Ett ojämställt transportsystem understöds när bilinfrastruktur prioriteras framför infrastruktur för gång-, cykel och kollektivtrafik. Istället
borde investeringar och yta avsättas till andra transportslag än bilen och
flyget. Om alla i större utsträckning reste som barn, unga och kvinnor
skulle stora ytor kunna frigöras. Då skulle det bli möjlighet till både mer
grönska och nytt bostadsbyggande utan att dessa två önskemål skulle
behöva komma i konflikt med varandra.

Frihet kan stavas bilfritt
Under lång tid har bilen varit en frihetssymbol, men det håller på att
ändras. Idag menar allt fler att det istället är frihet att inte behöva
äga och köra bil i så stor utsträckning. I en stad är bilen snarast ett
problem: den tar plats, den bullrar och släpper ut avgaser. Den konsumerar också stora mängder energi i produktionsskedet. En stor andel
bilresor är kortare än fem kilometer, en sträcka som de flesta med
lätthet cyklar.
Vi i Miljöpartiet vill att städer i större utsträckning görs bilfria. Med
smart stadsplanering kan helt bilfria områden inrättas. Då finns det
mer utrymme både för ökat stadsliv och gång-, cykel och kollektivtrafik.
Just ökat utrymme för gående är särskilt viktigt för en levande stad. Vi
är självklart medvetna om att för den som bor på landet är bilen ofta en
nödvändighet. Det innebär inte att städer ska byggas utifrån en norm
som säger att alla familjer ska äga en eller flera bilar. Även den som bor
på landet kan njuta av en bilfri innerstad och uppskatta barnvänliga,
trygga och bilfria bostadsområden.
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Hållbar samhälls
planering
Hållbar stadsplanering skapar balans mellan gammalt och nytt. För
att behålla stadens och tätorternas historiska kontinuitet, och därmed
dess identitet, är det viktigt att bevara äldre byggnader, gator, torg och
planteringar. Det är också viktigt att anpassa det nya till det befintliga
för att inte förlora stadens karaktär. Så skapas en grön, tät, trygg och
levande stad.
I den hållbara staden är det gång- eller cykelavstånd till lokal handel
och service. Det är lätt att förflytta sig på ett miljövänligt sätt. Vi vill
satsa på bilfritt boende i nya bostadsområden. Med minskad bilträngsel på kommunens gator och vägar ökar också tillgängligheten
och tryggheten för gångtrafikanter och cyklister samt personer med
funktionsnedsättningar.
En stad som passar både åttaåringar och 80-åringar är en tillgänglig
stad där vi kan vistas i stadens rum utan rädsla, med en känsla av frihet,
mångfald och trivsel. För att skapa den gröna, människovänliga och
levande staden behövs såväl växtlighet och vatten som inslag av handel,
kultur och vimmel.
En hållbar samhällsplanering förutsätter balans mellan stad, tätorter
och landsbygd. Vi vill satsa på en kraftig utbyggnad av bostäder i tätorterna i de östra kommundelarna. Den lokala handeln måste främjas och
ges möjlighet att utvecklas. Därför är det viktigt att det i byarna skapas
centra som inte enbart är platser för kommersiella utbyten, utan också
är mötespunkter för människor.
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Mötesplatser motverkar segregation
Det finns en stor samsyn kring vad som kännetecknar populära städer.
Uteserveringar, torghandel och småbutiker gör stadskärnor attraktiva
att besöka. I trivsamma städer finns gott om parker, museer och andra
ickekommersiella inrättningar. Spännande lekplatser lockar fler än
barnfamiljer. Vackra offentliga utrymmen skapar mötesplatser och motverkar segregation. Städer där många människor rör sig utomhus både
dag- och kvällstid är levande städer.
Miljöpartiet vill att torg ska vara mötesplatser för människor i stället
för bilar. Vi har tagit initiativ till att successivt göra Mårtenstorget bilfritt och lagt förslag på att anlägga en spännande lekplats för barn i alla
åldrar. Mötesplatser kan också vara en särskild lokal eller verksamhet.
Det är viktigt att värna och utveckla redan befintliga mötesplatser och
lokaler för föreningslivet, särskilt i kommunens mindre tätorter.

Nollvision för bostadsbyggande på åkermark
Miljöpartiet värnar den goda jorden och verkar därför för en nollvision
för bostadsbyggande på åkermark. Bördig jordbruksmark är en naturtillgång av riksintresse och ska behandlas aktsamt för att kunna ge
livsmedel även till kommande generationer. Samtidigt är behovet av
nya bostäder i Lund stort.
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Vi tror på en tät och blandad stad. Därför bör staden växa varsamt inåt.
Bostadsbehovet i Lund stad ska tillgodoses framför allt genom förtätning på trafikytor, exempelvis längs med trafikleder och på överdimensionerade trafikplatser. Bostadsbehovet kan tillgodoses snabbare ifall vi
också delar bättre på den bostadsyta som redan finns. Kommunen bör
därför bland annat utvidga sitt arbete med att uppmuntra och underlätta för privatpersoner att hyra ut delar av sin bostad.
Staden fungerar bättre om olika funktioner kan samsas i samma
hus och/eller område. När järnvägen blir fyrspårig hela vägen mellan
Malmö och Lund kan ett tätt, varierat och stadsmässigt område byggas i
anslutning till den nya pendeltågstationen på Klostergården.

Energisnålt byggande
Energianvändningen vid byggande och i driften av byggnader är en
av världens stora klimatbovar. Det är svårt att bygga om och ändra
en byggnads energieffektivitet i efterhand. Därför är det viktigt att
vi bygger rätt, smart och energisnålt från början. Vi är öppna för att
pröva att bygga hus i trä, eftersom betong har en kraftig miljö- och
klimatpåverkan.
Kommunen kan och ska ställa höga krav på såväl LKF, Lunds kommunala fastighetsbolag, som på Lundafastigheter. Kommunen måste mer
aktivt än idag arbeta för högre krav på energi, fuktsäkerhet, innemiljö
och trafikbuller. Miljökraven måste också omfatta hela byggprocessen.
När det gäller byggherrar som bygger på privat mark kan kommunen
bara delvis styra detta genom detaljplan och bygglov. Vid försäljning av
kommunal mark kan kommunen genom markanvisningstävlingar ställa
miljökrav som går längre än det statliga regelverket.
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Produktionen av bostäder
har tagit fart – men kan öka ännu mer
Under senare år har byggandet av bostäder i Lunds kommun nått
rekordhöga nivåer. För att minska bostadsbristen i Lund är det viktigt att bostadsbyggandet fortsätter att öka, inte minst måste antalet
hyresrätter öka. Det är inte hållbart att behöva vänta fyra till sex år på
en bostad, vare sig man är ungdom eller nyutexaminerad student. Vi
behöver också fler studentlägenheter så att studenter inte tvingas tacka
nej till sina utbildningsplatser på grund av att de inte har någonstans att
bo. Bostadsproduktionen har styrts mot fler hyresrätter och studentbostäder. Men det måste byggas ännu mer.
Därför har Lunds kommun på initiativ av Miljöpartiet och Socialdemokraterna antagit en målsättning om att bostadsproduktionen ska uppgå till minst 1 200 bostäder per år och att det fram till
år 2027 ska byggas minst 3 000 nya studentbostäder i kommunen.
Det är angeläget att hålla nere hyreskostnaderna genom billigare
byggande. Ett sätt att göra detta är att minska den så kallade parkeringsnormen för bilar som tvingar fastighetsägare att bygga ett
visst minimiantal parkeringsplatser för bilar. I en tät bebyggelse
verkar p-platser kraftigt fördyrande på boendekostnaderna. Ofta
får även de hyresgäster som inte har bil vara med och betala för
p-platserna.
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Kretslopp och förnybar energi
I Lunds kommun finns det outnyttjade möjligheter att producera förnybar energi. Mer matavfall bör samlas in och rötas till biogas som kan
ersätta bensin och diesel. För att öka tillgången på biogas och samtidigt
sluta kretsloppen bör även park- och trädgårdsavfall samlas in och användas för att utvinna biogas och annan förnybar energi. Däremot ska
inte rötslam i dagsläget spridas på den goda åkermarken med hänsyn
till försiktighetsprincipen eftersom det än så länge innehåller för höga
nivåer tungmetaller, läkemedelsrester med mera.
Vindkraftpotentialen kan utnyttjas bättre genom att fler områden för
byggande av vindkraftverk nu pekas ut i den nya översiktsplanen. Kommunen bör vara ett föredöme genom att sätta upp solceller på alla kommunala fastigheter som är lämpliga för detta. Vi ska ta eget ansvar för vår
energianvändning i Lunds kommun utifrån målet 100 procent förnybart.

Egenproduktion och energisparande
Det kommunalt ägda bolaget Kraftringen har genom sitt ”solcellspaket”
gjort det lättare för alla som vill bidra till att fasa ut kärnkraft och annan
ohållbar elproduktion. Bolaget köper den överskottsproduktion som den
enskilda fastigheten producerar. Genom att kravet på bygglov för solceller har slopats har byggprocessen för den enskilde ytterligare förenklats.
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Den bästa energin är dock den sparade. Hushållande och energisparande
måste vara högt prioriterade. Exempelvis ska Lund utnyttja fjärrvärmen
maximalt. Vi anser att Lunds kommun, via Kraftringen, ska verka för att
ersätta direktverkande el i områden där fjärrvärme kan vara ett alternativ.
Där fjärrvärme inte är möjligt kan direktverkande eluppvärmning bytas ut
mot biogaseldning genom anslutning till Kraftringens biogasnät. Vi vill också utveckla kommunens energirådgivning så att den kommer fler till godo.

Gör Lund grönare och stimulera biologisk mångfald
Grönska, parker, träd och synligt vatten skapar en attraktiv stadsmiljö.
I en tid när allt fler känner sig stressade är det viktigt att alla människor
har tillgång till en närpark. Så kallade mikroparker ger ett mer livfullt
stadsrum. Träden binder koldioxid och fångar upp skadliga partiklar
i luften. Gamla träd utgör värdefulla biotoper för fåglar samt bin och
andra insekter. Stora träd ger svalka när det är för varmt.
Under de senaste åren har flera parker och torg upprustats, exempelvis Stadsparken, Bantorget och Tre högars park. Det är viktigt att
fortsätta arbetet med att upprusta och underhålla parkerna. En klippt
gräsmatta är däremot inte alltid det bästa alternativet vare sig för
lekande barn eller den biologiska mångfalden.
Grönstruktur kan se ut på många sätt. Därför ser vi gärna att kommunen främjar projekt med stadsodling och byggnader med gröna tak och
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väggar. Det är särskilt viktigt att bevara och stimulera biologisk mångfald, exempelvis genom sammanhängande gröna stråk. Så länge vi har
bin kan träden ge frukt.
Vi vill också arbeta för att knyta ihop befintliga markvägar och stigar
runt stadens ytterområden till sammanhängande, icke hårdgjorda
vandringsleder för att ge alla invånare i staden tillgång till rekreation
och frisk luft utan att behöva åka bil eller buss.

Klimatsäkra Lund
Parker är inte bara bra för rekreation, biologisk mångfald och hälsa.
Gröna ytor och växter hjälper även till att fördröja och suga upp vatten
vid större regn. För att klimatsäkra Lund och minska risken för översvämningar av gator och källarvåningar behöver vi mer parkmark, fler
träd och mindre hårdgjorda ytor. Vi vill freda parker mot förtätning och
så långt som möjligt undvika att hårdgöra grönytor.
Lund har äntligen fått en dagvatten- och översvämningsplan. Det är
nu viktigt att genomföra åtgärder för att klimatsäkra Lund och omkringliggande tätorter. Ett mer öppet dagvattensystem har större kapacitet än ett slutet och motverkar därför översvämningar. Samtidigt kan
dagvattnet bidra till en så kallad blå struktur, med bäckar och dammar,
som annars så gott som saknas i Lund. Bäckar som blivit uppdikade och
nedgrävda inom staden vill vi återställa där det är lämpligt.
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Cirkulär ekonomi
På såväl nationell som global nivå belyses frågan kring hur vi kan skapa
en cirkulär ekonomi som fungerar inom ramen för vår planets bärkraft.
Vi lever idag i en linjär ekonomi där ohållbar konsumtion och produktion leder till enorma mängder avfall samtidigt som vi utvinner mer
material än vad jorden mäktar med. Pågående klimatförändringar är ett
tydligt exempel på att dagens linjära ekonomi inte är hållbar.
Med ökad befolkning och en ohållbar syn på materiell välfärd står vi
inför utmaningar och möjligheter att skapa ett hållbart förhållningssätt
till materiella resurser och ägande. ”Slit och släng” har blivit ”Köp och
släng”. Till år 2030 förväntas ytterligare tre miljarder människor lämna
fattigdom och tillhöra den globala medelklassen. Det pekar mot ett stort
behov av nya cirkulära, effektiva och smarta lösningar.
Miljöpartiet i Lund vill skapa goda förutsättningar för en hållbar och
klimatsmart livsstil. Det ökar även möjligheten till förbättrad folkhälsa,
bättre livskvalitet och sänkta levnadskostnader. Att främja en cirkulär
ekonomi ligger väl i linje med LundaEko II – Lunds kommuns program
för ekologiskt hållbar utveckling.

Delning och hyra – istället för ägande
Den cirkulära ekonomin går hand i hand med delningsekonomin. Ett
effektivt sätt att motverka ohållbar konsumtion är att fokusera mer på
tillgång än ägande. Borrmaskiner används exempelvis i genomsnitt 12
minuter och 30 sekunder under sin livslängd. Genom att främja och stödja delning och hyra kan ohållbart ägande och konsumtion motverkas.
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Ny teknik skapar nya möjligheter till smart delning. Den genomsnittliga
bilen står idag parkerad 23 timmar per dygn. Bilpooler är ett sätt att
öka nyttjandegraden av bilar och därmed minska behovet av p-platser
och nytillverkning av bilar. Bilpooler leder även till minskade bilresor,
då man med bilpool i högre grad väljer när bilen verkligen behövs som
transportmedel. Det ger i sin tur upphov till lägre utsläpp.
För att göra staden mer tillgänglig med miljösmarta transportmedel
vill Miljöpartiet öka tillgängligheten av hyrcyklar genom att öka antalet
stationer. Runt om i landet dyker fler och fler initiativ upp som leder till
delning av allt från verktyg och barnkläder till friluftsutrustning. Miljöpartiet vill främja delningstjänster och göra information kring möjligheterna tillgängliga för medborgarna.

Enklare att reparera och underhålla
I en cirkulär ekonomi eftersträvas att produkter underhålls, repareras
och renoveras. Detta ställer självklart stora krav på att tillverkare sätter
produkter på marknaden som håller länge och är designade för att kunna repareras och uppdateras.
Vi vill göra det lätt för medborgarna att göra rätt, genom att skapa
goda förutsättningar för reparation och återbruk. Bland annat vill vi se
fler initiativ som FixaTill där man idag kan reparera, byta och bygga
om saker och kläder. Miljöpartiet ser gärna att såväl LKF som privata
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hyresvärdar och bostadsrättsföreningar verkar för fler gemensamma
ytor för reparation etcetera.

Återbruk – cirkulera
Vi har en god återvinning i Sverige sett ur ett internationellt perspektiv. Mycket material återvinns och blir ny råvara. En större del av vårt
avfall går till energiåtervinning. I all form av återvinning tappar vi en
stor del av värdet som tillförts vid nyproduktion. Till exempel skapar
nyproduktion av en mobiltelefon 86 kg avfall (Källa: IVL Svenska
Miljöinstitutet).
Att sträva efter att förlänga produkters liv och att skapa återbruk
är därmed av hög vikt. Lunds kommun har ett system för återbruk
av möbler. Detta initiativ vill Miljöpartiet värna. Vi ser även gärna
att den lokala avfallsplanen utökas med strategier för att underlätta
insamling och sortering av återanvändbara produkter. Vi vill också att
det på bred front jobbas aktivt inom kommunens olika verksamheter
med att förebygga avfall. Vi vill även stimulera och uppmuntra entreprenörer som ser avfall och begagnat som en resurs, inte minst sociala
företag som lyckas kombinera ekologisk och social hållbarhet i cirkulära lösningar.
Matsvinn har en betydande klimatpåverkan och lösningar som på
olika sätt motverkar det bör uppmuntras. Kommunen bör ta ett större
ansvar att informera hushållen kring hur matsvinn kan minimeras. Det
börjar förekomma initiativ och lösningar där överbliven mat hos butiker
och restauranger ges en andra chans. Miljöpartiet vill främja ökad innovation och samverkan för att kraftigt minska matsvinnet. Hos bland
annat LKF har det tagits initiativ till bytesrum där boende sinsemellan
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kan byta och dela med sig av saker. Det är ett bra sätt att ge saker ett
andra liv, vilket vi uppmuntrar.

Stöd nya idéer och företagande
Nya idéer, entreprenörskap och företagande skapar jobb och utveckling.
Med universitetet och all forskning som bedrivs i Lund, inte minst vid
forskningsanläggningarna Max IV och ESS, finns särskilt goda förutsättningar för nya idéer och företag. Genom att kommunen samarbetar
med universitetet och det lokala näringslivet kan synergieffekter skapas.
I Lund kan gröna idéer både utvecklas och testas.
Lunds kommun ska bidra till att skapa förutsättningar för och stötta
nya företag. Det är särskilt viktigt att förstå små- och medelstora företags förutsättningar och verklighet. I Lund finns det flera så kallade
inkubatorer för alltifrån Life Science till tjänsteföretag och kulturella
näringar. Fortsatt och utvecklat stöd till inkubatorerna är ett bra sätt att
ge fler företag möjlighet att utveckla sina idéer.

Grönt företagande och biobaserad industri
Lunds kommun ska ha som mål att vara ledande vad gäller hållbart
samhällsbyggande. Nya, hållbara idéer och grönt företagande är en
viktig byggsten i ett hållbart samhälle. Därför bör särskilt fokus läggas
på grönt företagande, särskilt inom det som kallas bioekonomin eller
den biobaserade ekonomin som syftar till att produkter av biomassa ska
ersätta fossila.
Miljöpartiet driver att Lund utvecklas till ett centrum för biobaserad
industri där biogasindustrin stärks och utvecklingen av bioraffinaderier
och skapandet av framtidens hållbara material blir verklighet.
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Skola för det livs
långa lärandet
Skolan lägger grunden för resten av livet, ett liv av livslångt lärande.
Alla barn har rätt till en bra utbildning och det är viktigt att skolan kompenserar för ojämlikheter som följer av hemförhållanden. Skolan ska ta
vara på och utveckla barns lust att lära.

Mindre barngrupper för en god arbetsmiljö
Arbetsmiljön i skolan är viktig för såväl elever som lärare och andra
som arbetar i skolan. De senaste åren har antalet anställda i skolan
i Lund ökat. Miljöpartiet vill se en fortsättning på den utvecklingen.
Högre lärartäthet och fler anställda av andra yrkeskategorier förbättrar
lärarnas arbetsmiljö. Samtidigt ger det varje elev tid med sin lärare,
något vi anser krävs för hög kvalitet i undervisningen. Små barngrupper
är särskilt viktigt för de små barnen i förskolan.
Skollokalerna är av stor betydelse för arbetsmiljön för såväl elever
som lärare. Det är viktigt att det löpande underhållet inte halkar efter.

Tillit till lärarna
Skolans verksamhet ska vila på en tillit till lärarnas pedagogiska professionalitet och inte detaljstyras av politiker eller tjänstemän. Miljöpartiet
vill speciellt att Lunds kommun inte lägger på lärarna en administrativ
börda som går utöver det lagstadgade. Det är viktigt att lärarna ges
utrymme till kompetensutveckling och att den utformas utifrån lokalt
uttryckta och individuella behov.
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Digitala verktyg används allt mer i skolan och kan vara bra metoder
både för att utveckla undervisningen och för att minska den administrativa bördan för lärarna. Det är viktigt att lärarna får bra digitalt stöd och
utbildning i de verktyg som införs i förväg så att de blir just verktyg och
inte en belastning.

Utvecklande och jämlik skola
Varje elev ska utvecklas i skolan och få en utmaning utifrån sin förmåga,
oavsett om hen har lätt eller svårt för att lära. Skolan ska vara jämlik
och lära ut vikten av ett jämställt och demokratiskt samhälle. Lunds
kommun måste arbeta mer för att utjämna skillnaderna mellan skolor
så att alla elever ges en likvärdig utbildning.
Genuspedagogik, en pedagogik som syftar till att barnen ska ges
samma förutsättningar oavsett kön, ska vara ett naturligt inslag i
kommunens alla förskolor och skolor. Skolorna måste aktivt arbeta för att val av utbildning och yrke inte förhindras av traditionella
könsstereotyper. Idag halkar pojkar allt oftare efter i skolan medan
flickor känner sig mer stressade. Den utvecklingen behöver vi möta
genom tidiga insatser, att arbeta mer med genuspedagogik och
framförallt med fler vuxna av olika yrkeskategorier i skolan. Med fler
vuxna i skolan kan alla barn bli sedda och bekräftade och få det stöd
de behöver.
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Pedagogisk mångfald
Olika barn har olika behov och förutsättningar för lärande. Därför behövs en mångfald av metoder och pedagogiska modeller. Friskolor kan
till viss del komplettera det kommunala pedagogiska utbudet, men vi
ser positivt på en pedagogisk utveckling och profilering även inom den
kommunala skolan.
Det är viktigt att kommunen kan ställa samma krav på friskolorna
som på de kommunala, till exempel vad gäller miljöarbete och elevhälsovård. Det främsta målet för skolorna ska vara utbildning och inte vinst.
Miljöpartiet vill behålla det fria skolvalet. Det ger föräldrar och elever
möjlighet att välja skola exempelvis utifrån pedagogisk inriktning eller
lokalisering. Vi menar att kommunen behöver informera mer om skolvalet så att fler gör ett aktivt val.

Giftfri skola och gröna skolgårdar
Barn omges precis som vuxna av kemikalier, vilka kan ha okänd påverkan
eller vara skadliga för hälsan. Barn är mer känsliga och utsatta än vuxna då
deras biologiska utveckling, beteende och upptäckarlust gör dem mer exponerade för kemikalier. Detta är särskilt påtagligt för barn i förskoleålder.
Arbetet med giftfri skola i Lund behöver fortsätta. Det handlar om att
köpa in bra livsmedel, upphandla produkter som leksaker och elek-
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tronik som uppfyller hårda miljö- och hälsokrav, samt material som
används vid byggnation eller renovering. Gummigranulat på de konstgräsplaner skolorna använder ska succesivt bytas ut till alternativ som
är bättre för miljön. Under tiden ska allt läckage och spridning från
planerna förhindras.
Miljöpartiet vill skapa förutsättningar för elever, framförallt förskolebarnen, att vara utomhus så mycket som möjligt eftersom det är bra för
hälsa och utveckling. De ska ha möjlighet att vara ute i en grön miljö.
Därför värnar vi arbetet med Gröna skolgårdar i Lund. Vi vill att fler
förskolor erbjuder utesov och utflykter för barnen.

Hållbar skola börjar redan i förskolan
Skolan har en viktig uppgift i att lära barn och unga vikten av hållbarhet
och hållbar utveckling, såväl ekonomisk som ekologisk och social. För
oss är det en självklarhet att kommunens mål att alla Lunds skolor har
tilldelats utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” 2020 ska nås.
Naturskolan är ett viktigt inslag för en hållbar skola och den har fått
ökade anslag de senaste åren. Det ser dock olika ut på olika skolor. Vi
vill att Naturskolan ska vara en naturligt integrerad del i undervisningen på alla skolor i Lund.
En hållbar barnomsorg beaktar att alla barn är olika. Därför är det
viktigt att det finns många olika former av barnomsorg, med kommunala och enskilda förskolor, föräldrakooperativ och öppna förskolor.
Barnomsorg på obekväm arbetstid behöver byggas ut i Lunds kommun.

Hälsosam och trygg skola
Ingen ska vara rädd för att gå till skolan. Skolan har en viktig uppgift att tydligt markera mot alla former av kränkningar och agera
när kränkningar och mobbning upptäcks. Allt fler elever drabbas av
fysiska och psykiska besvär av stress. Därför är det viktigt att skolan
aktivt arbetar för att minska elevernas upplevelse av stress. Tillgången till förebyggande elevhälsovård måste förbättras och all personal
bör ha ett elevhälsoperspektiv för att snabbt kunna fånga upp och
åtgärda elevernas hälsoproblem. Elevhälsan har stärkts de senaste
åren, men vi ser att det behöver anställas ännu fler kuratorer, sjuksköterskor med flera.
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Människor lär sig bättre, förstår bättre och är gladare om de får möjlighet till fysisk aktivitet och hälsosam mat. Ur klimat- och hälsosynpunkt
bör skolorna servera mer vegetariskt och ekologiskt precis som det står i
Lunds kommuns kostpolicy. Målet om 100 procent ekologiskt och gärna
närproducerat ska nås. Arbetet med att minska matsvinnet i skolan ska
fortsätta. Skolan ska stimulera eleverna att göra hälsosamma val.

Livslångt lärande och arbetsliv
Med livslångt lärande menar vi att vi som människor hela livet ska ha
möjlighet att lära oss nya saker och utvecklas. Därför värnar Miljöpartiet möjligheten att komplettera eller läsa in gymnasieutbildning
på Komvux. Lunds kommun behöver arbeta med att validera vuxnas
kunskaper så att de erfarenheter och utbildningar som folk har med sig
från andra länder kan komma till nytta i Lund.
Vi vill återinföra praktisk arbetslivsorientering, prao, på grundskolan.
Lunds kommun behöver ta ett stort ansvar för att erbjuda praktikplatser
inom sin egen organisation. Det ökar elevernas kunskaper om vilka ansvarsområden en kommun har och hur kommunen är som arbetsplats.

Modersmålsundervisning
Modersmålsundervisningen behöver stärkas. Modersmålet har stor
betydelse för barns och elevers språk samt personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig
svenska och andra språk. Forskning visar att språkutvecklingen är som
mest intensiv i förskoleåldern. Att då kunna erbjuda ett bra modersmålsstöd redan i förskolan är mycket viktigt.

33
Foto: U. Leone/Pixabay

34
Foto: Alexis/Pixabay

Kultur och fritid
För Miljöpartiet handlar kultur och fritid om att forma vårt framtida
Lund. När vi människor umgås känner vi gemenskap. Vi skapar även
andra sätt att uttrycka vår identitet än genom ohållbar konsumtion.
I Lund finns ett stort utbud av fritids- och kulturaktiviteter att ta del
av och utöva. Alla som lever och verkar i Lund ska ges tillgång till ett
konst- och kulturliv med kvalitet och mångfald, och uppmuntras till
eget skapande. Det är viktigt att alla har möjlighet att utöva kulturella
aktiviteter: sjunga, spela, dansa, utöva teater och skapa med händerna.
Kommunens roll är att stödja olika kulturformer och att ge dessa lika
villkor. Vårt Lund välkomnar såväl etablerade aktörer som mindre traditionella kultur- och motionsformer. Det ska vara enkelt att utöva spontanidrott och attraktivt med breddidrott. Alla barn och unga har rätt till en
meningsfull och aktiv fritid. Miljöpartiets vision är att kommunens kultur-,
fritids- och idrottsverksamheter ska komma fler barn och unga till del.

En levande och attraktiv kommun
Den som vill åka på utflykt kan ta Naturbussen till Skryllegården. Den
som vill lära sig skejta kan gå till Söderlyckan vid Mejeriet. Den som vill
uppleva kultur kan besöka ett av stadens museer eller Lunds Konsthall.
En annan dag går det bra att aktivera sig i ett lokalt aktivitetshus som
Byahuset i Södra Sandby eller engagera sig i någon av teater- och kulturföreningarna på Stenkrossen.
Kulturen är en styrka för Lund och kulturperspektivet måste få en
större roll i den långsiktiga stadsplaneringen. När vi bygger Lund vill vi
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skapa utrymmen för kulturutövning, exempelvis gatumusik och graffiti. Miljöpartiet vill att Lunds kommun också ska verka för ett närmare
samarbete med andra skånska kommuner och stödja gränsöverskridande samarbetsprojekt på områden som rör idrott, natur och kultur

Kulturhus – naturliga mötesplatser
Miljöpartiet vill skapa samlingsplatser för lokal kultur spridda över hela
kommunen, i byar och stadsdelar. På så sätt skapar vi inte bara en arena
för kultur, vi skapar också platser där människor kan mötas. Miljöpartiet vill utveckla Stadshallen mitt i Lund till ett kulturhus för alla Lundabor, men också stärka bibliotekens roll som lokala kulturhus. Vi tror
att kulturhus i hela kommunen spelar en viktig roll för att bygga broar
mellan unga och gamla, studenter och yrkesverksamma, traditionell
kultur och spontankultur.

Folkhälsa genom motion och idrott
Motion ska vara enkel och rolig. Det finns ett starkt samband mellan
fysisk aktivitet, folkhälsa och välmående. När kommunen planerar nya
områden ska det alltid finnas möjligheter till fysisk aktivitet, exempelvis
genom motionsslingor, utomhusgym och gräsområden. Under föregående mandatperiod verkade Miljöpartiet för att bygga skejtparken vid
Mejeriet. Nu vill vi se till att utvecklingen fortsätter med fler aktivitetsområden runtom i kommunen.
För att stimulera breddidrott ska plan- och hallhyror hållas låga. Även
personer som inte är medlemmar i en traditionell förening ska kunna
söka stöd för att genomföra motions- och idrottsaktiviteter i grupp.
Kommunens stöd ska fördelas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I
Lund ska ditt kön inte avgöra din möjlighet att idrotta.
Gummigranulatet i konstgräsplanerna i kommunen ska succesivt
bytas ut till ett alternativ som är bättre för miljön. Tills dess måste allt
läckage från planerna aktivt motverkas.

En kulturskola för alla
Många artister har fått sin start på Lunds Kulturskola. Skolan tillhör
hela kommunen och måste vara öppen för alla, oavsett bakgrund och
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oavsett om barnet vill ha en hobby eller specialisera sig. Miljöpartiet vill
att fler barn och unga ska få ta del av Kulturskolans verksamhet. Därför
vill vi utöka antalet utbildningsplatser på Kulturskolan.
Miljöpartiet vill också att kommunens kulturverksamhet ska
komma fler till del, även utanför Kulturskolans lokaler. Vi vill att
kommunen ska samarbeta tätare med den idéburna sektorn för att
föra Kulturskolans verksamhet närmare barn och unga runt om i
kommunen. Miljöpartiet vill även att fler ska få ta del av Kulturskolans verksamhet genom närmare samverkan mellan Kulturskolan och
Lunds grundskolor.

Bibliotek
Lunds bibliotek är viktiga för många Lundabor. Det är platser dit du
kan gå för att inhämta information, låna böcker eller studera i lugn och
ro. Miljöpartiet vill arbeta för att Lunds bibliotek ska ha tillgängliga
öppettider. Biblioteken ska vara tillgängliga för alla i Lund. Vi ser ett
stort värde av lokala bibliotek i både stadsdelar och byar. Miljöpartiet är
positivt till meröppna bibliotek, det vill säga bibliotek som kan ta emot
besökare även när det inte finns personal på plats. Meröppna bibliotek
gör att alla kan besöka ett bibliotek när det passar dem. Miljöpartiet är
även positivt till andra lösningar som ger fler tillgång till biblioteksverksamhet, exempelvis ett utökat utbud av bokbussar.
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Lika rätt, demokrati
och jämställdhet
Samhället bygger vi bäst gemensamt. Vi är övertygade om att alla blir
vinnare när fler har insyn och får vara med och påverka besluten som
fattas i Lunds kommun. Tillsammans kan vi bygga ett Lund som är till
för alla, oavsett kön, sexuell läggning eller bakgrund. Lund ska vara en
kommun där alla kan trivas och utvecklas.

Inflytande och transparens
En levande demokrati bygger på engagemang och inflytande. Vi arbetar
för att utveckla möjligheterna till inflytande på olika sätt. Kommunens
organisation ska vara öppen och transparent. Det är positivt att det nu
går att skicka in förslag med hjälp av en e-tjänst på kommunens hemsida.
Miljöpartiet vill att det ska bli ännu enklare än idag att följa och engagera sig i den kommunala politiken och kommunens verksamhet. För
föreningar kan det upplevas som svårt att söka stöd från kommunen.
Miljöpartiet vill att all information om hur stöd söks av såväl föreningar
som enskilda finns på lätt svenska och på engelska. Vi tror att kommunens hemsida är en stor möjlighet till inflytande och kommunikation
som borde utnyttjas bättre än den gör idag.

Delaktighet och dialog
Miljöpartiet vill se att medborgarkontoren i de östra kommundelarna
fortsätter att utvecklas, för att kunna ge utökad service i samverkan
med exempelvis lokal biblioteksverksamhet. Medborgarkontoren i de
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östra kommundelarna kan bli levande mötesplatser som fyller en viktig
funktion för medborgarinflytande.
Det är viktigt att de som får stöd från kommunen ska kunna påverka
hur detta stöd ges. Därför är brukarinflytandet centralt. Vi vill att det
genomförs brukarrevisioner inom äldreomsorgen, socialpsykiatrin och
missbruksvården.
För Miljöpartiet är det givet att eleverna i grundskolan och gymnasieskolan ska ha stort inflytande över sin arbetsmiljö och undervisning.
Alla unga ska känna delaktighet i skolan och elevråden ska ha en självklar plats.
Vi vill slå vakt om och utveckla IT-servicen på medborgarkontoren.

Jämställdhet och normkritik
Miljöpartiet vill att all verksamhet i Lunds kommun ska präglas av ett
jämställdhetsperspektiv. Vi verkar för att män och kvinnor ska ha samma villkor i arbetslivet.
Kommunens verksamhet påverkar alla människors vardag och därför
bör kommunens personal ha hög kompetens även i hbtq-frågor. Under
förra mandatperioden hbtq-certifierades bland annat Högevallsbadet.
För att alla invånare ska känna sig trygga oavsett sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck vill Miljöpartiet att alla kommunala
verksamheter hbtq-certifieras eller hbtq-diplomeras. Ett normkritiskt
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tänkande ska genomsyra alla beslut som fattas i Lunds kommun. Normkritik handlar om att synliggöra och förändra strukturer som begränsar
människors liv.

Ett Lund för barnen
För Miljöpartiet är det en självklarhet att Barnkonventionen inte bara
ska följas, utan också ligga till grund för kommunens arbete. Miljöpartiet vill kraftfullt verka för att barns rättigheter ska genomsyra alla
kommunens verksamheter.
Barns inflytande ska säkerställas och barns perspektiv ska alltid
beaktas i alla beslut. Barn måste få komma till tals och få möjlighet att
uttrycka sina åsikter samt få dessa beaktade i de frågor som barn anser
att de berörs av. Miljöpartiet var med och drev igenom införanden av
barnkonsekvensanalyser. Vi vill utveckla detta arbete och säkerställa att
barnkonsekvensanalyser väger tungt vid beslutsfattande.
Miljöpartiet vill att kommunen uppdrar åt en kommunal barnombudsman att bevaka barns behov, intressen och rättigheter. Barnombudsmannen ska också presentera ett årligt barnbokslut för Lunds kommun samt
säkerställa att kommunens alla beslutsfattare har tillräckliga kunskaper
för att verka utifrån Lunds kommuns strategi för barns rättigheter. Vi vill
också att varje nämnd ska ha en handlingsplan för hur barnstrategins
åtgärder ska genomföras inom nämndens verksamhetsområde.
Lund ska vara en kommun för barn och barnfamiljer. Hälsa och
trygghet för både barn och föräldrar är en central del av att skapa en
god miljö för barnfamiljer. Därför vill Miljöpartiet under nästa mandatperiod inrätta minst en familjecentral i kommunen, med uppdrag att
erbjuda stöd och vård för barnfamiljer och blivande föräldrar.
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Etablering av nya
svenskar
Lunds kommun ska vara en kommun som välkomnar människor på
flykt. Lunds kommun har en tradition av acceptans och öppenhet som
Miljöpartiet vill värna. För oss gröna handlar etablering av nya svenskar
om att gemensamt skapa ett rikare samhälle. De som kommer till Sverige möter idag svårigheter. Vi vill öka möjligheterna till bostad, jobb och
delaktighet i samhället.

Arbetsmarknad
Jobb spelar en central del i etablering av nya svenskar. Att få tillgång till
ett umgänge i form av kollegor, vardagliga rutiner som gör dig till en del
av samhället samt en egen försörjning underlättar för dig som nyanländ
att bygga ett nytt liv med framtidstro.
Miljöpartiet tror att kommunen kan spela en otroligt viktig roll i
att ge nyanlända arbetslivserfarenhet och på så sätt öppna dörren till
arbetsmarknaden. Vi vill att kommunen ska erbjuda praktikplatser till
nyanlända med försörjningsstöd.
Lunds kommun bör ställa hårdare krav på social hänsyn i upphandlingar. Fler upphandlingar bör innehålla krav på att leverantören bidrar
till jobb eller praktikplats för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

SFI och utbildning
För Miljöpartiet är det viktigt att alla som kommer till Sverige får
möjlighet att lära sig svenska på ett sätt som passar dem. Därför vill
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vi utveckla möjligheten för akademiker att få särskild undervisning.
Exempelvis vill vi ge intensiv svenskundervisning till läkare och undersköterskor så att de kan börja arbeta snabbare än i dagsläget. De som
lär sig yrkesbegrepp och kan börja arbeta kommer lättare att bli en del
av det svenska samhället och på så sätt lära sig resten av språket. Med
en snabbare etablering av nya svenskar kan hela samhället dra nytta av
deras kompetens.

Bostäder
Miljöpartiet föredrar permanenta boendelösningar för dem som kommer till Sverige, även om tillfälliga boenden ibland kan behöva nyttjas.
Vi tror att en viktig del av etableringen är att skapa en stad som inte är
uppdelad. Miljöpartiet vill att människor med olika bakgrund och levnadsförhållanden ska mötas, inte leva isolerade från varandra. Därför
förespråkar vi en stad där villor, bostadsrätter och hyresrätter blandas.

Nyanlända kvinnor
Nyanlända kvinnor är ofta de som har svårast att etablera sig i Sverige
och hamnar på så sätt under lång tid utanför det svenska samhället. För
Miljöpartiet är det prioriterat att ge nyanlända kvinnor goda möjligheter
att lära sig det svenska språket, få kontakter och ta sig in på arbetsmark-
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naden. För dem som kommer från länder där möjligheterna till barnomsorg är små är det vanligt att kvinnan stannar hemma med barnen. Detta
riskerar att sakta ner etableringen. Miljöpartiet vill skapa fler forum dit
nyanlända barnfamiljer kan komma och samtidigt träna på svenska. Ett
annat sätt att underlätta för nyanlända kvinnor är att erbjuda barnomsorg under SFI-undervisning, så att alla får möjlighet att lära sig svenska.

Nyanlända barn och unga
Lunds kommun har ett stort ansvar i att inkludera nyanlända barn och
unga i samhället för att undvika utanförskap. Kommunen bör se till att
insatser från olika delar av samhället, bland annat skola, föreningsliv
och vård, samordnas och skapar en trygg och givande tillvaro för barnen. Miljöpartiet vill att kommunen tar ett stort ansvar för att samordna insatser med ett långsiktigt tänkande.
Bland det viktigaste för nyanlända barn och unga är att få ett umgänge
i sin egen ålder. Miljöpartiet vill att kommunen ska ta större ansvar för
att knyta ihop de som bott i Sverige länge och de som nyss kommit hit.
Miljöpartiet föreslår att kommunen ska erbjuda högstadie- och gymnasieelever extrajobb som elevmentorer åt nyanlända, exempelvis genom att hjälpa till med läxor och språket. På så sätt får unga som bott i
Sverige länge ett meningsfullt extrajobb och nyanlända får ett umgänge,
hjälp med skolarbete och möjlighet att prata svenska.
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Socialt stöd, vård och
omsorg
Miljöpartiet vill ha ett samhälle där vi bryr oss om varandra. Omtanken
visas i att kommunala insatser ska finnas för den som är i behov av socialt stöd och vård. Vi är övertygade om att alla bidrar till samhället när
de ges möjlighet. Oavsett fysisk, psykisk och social funktionsförmåga så
ska alla kunna leva ett innehållsrikt och givande liv.

Förebyggande och tillvaratagande
Att ta tillvara det friska och behålla människans funktioner och färdigheter är grunden i Miljöpartiets omsorgspolitik. En hållbar och långsiktig socialtjänst innebär uppsökande och förebyggande insatser. Ju mer resurser
som ges till förebyggande arbete, desto mindre behövs till myndighetsutövning och vård/behandling. Fler får hjälp tidigare och slipper fara illa.
Idag erbjuds alla 80-åringar förebyggande hembesök. Vi vill även att
ett aktivt förebyggande arbete riktas till äldre under 80 år. Det ska vara
enkelt för alla att leva ett fysiskt aktivt och mentalt stimulerande liv
oavsett ålder eller psykisk eller fysisk variation. Därför värnar vi träffpunkterna för äldre och andra mötesplatser för såväl unga som gamla,
exempelvis motionsplatser och bibliotek. Många i Lunds kommun är
aktiva långt upp i åren i såväl idrottsföreningar som andra föreningar,
något kommunen bör uppmuntra.
Anhöriga drar idag ett stort lass inom individ- och äldreomsorgen och
riskerar att själva drabbas av ohälsa. Lunds kommun behöver fortsätta
utveckla dialogen med anhöriga och fortsätta att erbjuda olika former
av stöd och avlastning.
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Omsorg för livsinnehåll
Miljöpartiet har drivit igenom att det har anställts en dietist inom äldreomsorgen. Det är en bra förutsättning för att förhindra och åtgärda undernäring, något som är vanligt bland äldre. Vi vill utöka dietisttjänsten
så att äldre-, individ- och barnomsorgen kan dra ännu mer nytta av den
kunskapen. Maten på boenden i kommunen ska vara god, näringsriktig
och ekologisk, med målet 100 procent ekologiskt 2020.
Den som bor på särskilt boende ska kunna leva ett liv med socialt
innehåll, möjlighet till utevistelser och kulturupplevelser. Det är väl
känt att kultur och naturupplevelser så som terapeutiska trädgårdar
och djur är positiva inom vård och omsorg då de stimulerar alla sinnen.
Vi vill att arbetet med djur, natur och kultur inom äldre- och individomsorgen uppmuntras och vidareutvecklas.

Valfrihet och mångfald
Miljöpartiet ser positivt på en mångfald inom vård- och omsorgsverksamheten eftersom det ger större möjlighet till omsorg som passar var
och en. Men det kräver att kommunen har god insyn och bra uppföljning på all verksamhet oavsett utförare. Vi är inte kunder i förhållande
till välfärden, vi är medborgare. Alla utförare inom välfärden ska ha
som främsta motiv att bedriva högkvalitativ verksamhet, inte att göra
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vinst. Eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten. Vi vill främja
idéburna aktörer.
De sociala insatser som volontärer kan bidra med utgör ett viktigt
komplement till den vård och omsorg som kommunen erbjuder. Vi
vill att äldreomsorgen utvecklar samverkan med föreningar, skola och
barnomsorg så att fler generationsöverskridande möten kan ske.

Stöd utformat för och med den enskilde
Den som vill bo kvar i sitt hem ska kunna göra det så länge det bara går
med hjälp av hemtjänst. För den som ännu inte har så stora behov att
de behöver flytta in på äldreboende är Trygghetsboende en bra boendeform som kan stimulera ett aktivt liv och bryta isolering. Vi vill att såväl
LKF som privata aktörer bygger fler Trygghetsboenden.
Digitaliseringen av äldreomsorgen kan medföra större självständighet
för den äldre, höjd kvalitet och minskad arbetsbelastning för personalen. Miljöpartiet vill att Lunds kommun aktivt arbetar med att införa
smarta digitala lösningar inom äldreomsorgen. När det görs är det
ytterst viktigt att individens integritet respekteras. Vård och omsorg får
inte bli ett intrång i den enskildes integritet.

Tillgänglighet
Det ska vara självklart att kommunen är tillgänglig för alla på lika villkor. Tillgänglighet innebär olika saker för olika människor. Något som
är tillgängligt för en blind person är kanske inte tillgängligt för en med
autism och tvärtom. Lunds kommun måste arbeta för att undanröja såväl fysiska och psykiska som sociala hinder. Vid ny- och ombyggnation
måste full tillgänglighet uppmärksammas.

Kvalitet för personal ger kvalitet i omsorg
Personalens kompetens och arbetsmiljö är grundläggande för bra vård- och
omsorg. Det måste finnas tid för kompetensutveckling och reflektion. Vi vill
att kommunen tar fram kompetensstegar för vård- och omsorgspersonalen
så att det blir tydligt vilka utvecklingsmöjligheter som finns för de anställda.
Antalet delade turer har minskat de senaste åren. Arbetet med att minska de
delade turerna behöver fortsätta med målet att de ska försvinna.
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Personalkontinuitet är viktigt både för kvaliteten i omsorgen och för
personalens trivsel. Lunds kommun har påbörjat ett strukturerat arbete
för att öka kontinuiteten genom att arbeta i mindre arbetslag. Det är ett
arbete som behöver fortsätta. Vi vill att kommunen arbetar mer med att
sprida positiva exempel. Medarbetare, omsorgstagare och anhöriga ska
ges mer möjlighet att vara aktiva i utvecklingen av omsorgen.

Psykisk ohälsa
Den psykiska ohälsan i samhället ökar, framförallt bland unga och äldre
män. Även nyanlända barn, vilka ofta genomlevt traumatiska upplevelser, har stor risk att drabbas av psykisk ohälsa. Vi menar att åtgärder ska
sättas in tidigt och att orsakerna till psykisk ohälsa ska motverkas bland
annat genom att arbeta aktivt mot diskriminering, mobbning och stress
samt bryta social isolering. Skolan spelar här en ytterst viktig roll i att föra
ett samtal om normer och värderingar. Hjälpen ska vara lätt att nå. Vi vill
att kommunen erbjuder tillgång till digitala kanaler för stöd och hjälp.
Personer med psykisk ohälsa hamnar ofta mellan stolarna. För att förhindra att personer med psykisk ohälsa hamnar mellan stolarna vill vi att
Lunds kommun fortsätter stödja Unga Vuxna och Fontänhuset. Det är två
bra exempel på samverkan där personer som mår psykiskt dåligt erbjuds
stöd och en meningsfull tillvaro. Vi ser gärna att kommunen går in i fler liknande samarbeten för personer som behöver stöd från flera olika aktörer.

Minska missbruket
Allt för många i Lund hamnar i drog- och alkoholmissbruk. Kommunen
måste aktivt arbeta förebyggande för att hindra att folk hamnar i missbruk och erbjuda aktiv och långsiktig behandling mot användning och
missbruk av droger. Miljöpartiet vill återöppna alkoholmottagningen i
Lund och utveckla socialförvaltningens arbete mot alkohol och droger i
samarbete med Region Skåne. Vi vill särskilt hitta former för att stödja
alkohol- och drogfria aktiviteter i Lunds natt- och studentliv.

Nollvision för hemlöshet
Hemlöshet är ett mångfacetterat problem som inte får en varaktig
lösning genom välgörenhet eller härbärgen. Lunds hemlöshet beror
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huvudsakligen på bostadsbrist. Detta ska mötas främst med ett
ökat byggande av billiga hyresrätter. Tilldelningen av lägenheter
till sociala ändamål från LKF har ökat de senaste åren. Kommunen
ska verka för att fler privata hyresvärdar tar ett större bostads
socialt ansvar.
Lund arbetar med metoden Bostad först som innebär att de som står
allra längst från bostadsmarknaden får egna kontrakt och individanpassad vård i hemmet. Miljöpartiet var drivande i att införa bostad först
och är glada över att den har blivit verklighet. Arbetet med Bostad först
måste fortsätta och intensifieras.
Vi är stolta över att Lund har ett av Sveriges första härbärgen för
utsatta EU-medborgare. Det är viktigt med ett välutvecklat samarbete
mellan kommunen och frivilligorganisationer och även deras hemländer för att få till stånd både akuta hjälpinsatser och bredare, långsiktiga
åtgärder så att de slipper tigga för sin försörjning.

Samverkan för minskad utsatthet
Den ideella sektorn bidrar till socialt hållbara samhällen. Den har
möjligheter att hjälpa på ett sätt som kommunen inte kan. Vi vill
att Lund tecknar långsiktiga avtal med ideella föreningar såsom
Kvinnojouren och Tjejjouren, för att skapa trygghet i fleråriga
samarbeten.
Vi vill se ett aktivt samarbete mellan skolan, föreningar, polisen med
flera, mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Projektet
Barnahus, där barn kan träffa polis, sjukvård och socialtjänst i samma
lokal, har varit mycket framgångsrikt. Vi vill skapa en liknande samlokalisering av verksamheter för våldsutsatta kvinnor.

51

Hur kan jag engagera mig?
Gillar du vårt Lokala partiprogram? Miljöpartiet i Lund välkomnar alla som vill vara med och göra Lund till en hållbar
kommun. Bli medlem och engagera dig så kan du också vara
med och påverka kommunen och vår politik.
Bli medlem
Att bli medlem i Miljöpartiet kostar 100 kr första året, därefter 240 kr
per år. Ungdomar under 26 och studenter blir medlemmar gratis. Läs
mer på www.mp.se/bli-medlem

Håll dig uppdaterad
Hemsidan: www.mp.se/lund
Facebook: www.facebook.com/mplund
Twitter: http://www.twitter.com/mplund

Kontakta oss
E-post: lund@mp.se
Telefon: 046-288 04 00
Besöksadress: Lilla Fiskaregatan 10 i Lund
Postadress: Miljöpartiet de gröna i Lund, Box 1244, 22105
Lund

