
 
 

Miljöpartiet i Lunds valmanifest 2014  

Vision  

Miljöpartiet står för en solidarisk och långsiktigt hållbar politik. Den politiska horisonten 
måste sträcka sig längre än till mandatperiodens slut. Lund ska vara en bra kommun att leva i 
för oss som vistas här idag men också för våra barn, barnbarn och framtida generationer.  
 
Miljöpartiet tänker globalt och agerar lokalt. Vi kan inte längre vänta på att någon annan ska 
lösa problem som klimatförändringar eller sociala orättvisor. Det krävs handling här och nu. 
Ekonomisk kortsiktighet har gjort oss beroende av olja. Nu behövs modiga politiska beslut 
för att ersätta oljan med förnybara energikällor. Miljöpartiet i Lund är redo att fatta de 
besluten.  
 
Lund har goda förutsättningar för att klara framtidens utmaningar, men det krävs mer än 
vackra ord. Vi ska utveckla kollektivtrafiken, bygga ut gång- och cykelvägnätet och ordna fler 
bostäder. Vi vill inte ha fler motorvägsavfarter eller att parker och åkermark exploateras. Vi 
lämnar inte över nedslitna skolor till kommande generationer och vi tillåter inte att 
äldrevårdens och skolans resurser försvinner till privata vinstuttag.   
 
Miljöpartiet är ett feministiskt och normkritiskt parti som strävar efter ett jämlikt samhälle 
för alla. I Miljöpartiets Lund har alla rätt att vara den hen är. Vi kommer aldrig att tiga still i 
ett samhälle där allas lika rätt inte respekteras fullt ut. Miljöpartiet är och har alltid varit ett 
tolerant och antirasistiskt parti. Vi står för ett öppet Lund där främlings- och HBTQ-
fientlighet inte hör hemma. Kampen mot rasism, sexism och homofobi upphör aldrig. 
 
Lunds kommun behöver ett grönt maktskifte för att ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbart Lund ska bli verklighet. 
 
  



 
 

Miljö och klimat  

Varje beslut ska vara klimatsmart och miljövänligt. Planera, bygg och investera 
utifrån mål om minskat oljeberoende och miljövänligt byggande. Detta är helt nödvändigt om 
vi ska nå klimatmålen.  

Bygg ut gång- och cykelvägnätet. Lund måste erbjuda sammanhängande och gena vägar 
både för den som vill cykla snabbt och för den som vill cykla långsamt. På huvudcykelstråk 
ska cyklister ges företräde gentemot biltrafiken. 

Ge barn en giftfri uppväxt. Kommunen ska genom tillsyn och förebyggande åtgärder se 
till att barn kan växa upp utan att utsättas för ohälsosamma kemikalier.    

Satsa på kollektivtrafiken. Investera i snabbare trafikslag med kapacitet för fler 
passagerare. Förverkliga spårvägen och ge bussar företräde i trafiken, exempelvis genom 
särskilda bussfiler.  

Gör det säkert att gå och cykla året runt. Prioritera underhåll och snöröjning av gång- 
och cykelvägar. Lundabor ska inte tvingas ta bilen för att det är för farligt att gå eller 
cykla.  
 
Utnyttja sol och vind. Sätt upp solceller på kommunala byggnaders tak och utforma en 
kommunal strategi för utbyggnad av vindkraft. 

Hållbar stadsutveckling  

Bygg på asfalt – inte på åkrar. Den goda åkermarken behövs för framtidens 
livsmedelsförsörjning, men det gör inte tomma parkeringsplatser. Bygg på rätt plats!  

Bygg Lund inifrån och ut. För att inte ta parkmark i anspråk vill vi se högre, tätare och 
mer stadsmässig bebyggelse såväl i Lunds stad som i byarna.  
 
Anlägg blåa och gröna stråk. Träd, parker, gröna väggar och öppet dagvatten är bra för 
rekreation och hälsa, men också för att förbättra vår möjlighet att hantera 
klimatförändringarna.  

Prioritera bostäder, inte bilar. Stadsplanering utan bilen som norm ger fler och billigare 
bostäder. Minska antalet p-platser och bygg istället bostäder med närhet till kollektivtrafik.  

Satsa på små hyresrätter. Byggandet av hyresrätter och studentlägenheter måste öka för 
att bostadsbristen ska kunna lösas.  

Utveckla Lunds centrum. Under mandatperioden vill Miljöpartiet ta ett krafttag för att 
utveckla centrum och torg i Lunds stad och byar.  
 



 
 

Skola  

Ge eleverna tillbaka sina lärare. Miljöpartiet vill se fler lärare och andra medarbetare i 
skolor och förskolor. Mindre klasser och barngrupper i förskolan ger barnen mer tid med 
sina lärare.  

Underhåll är sunderhåll. Inför ”sunderhållsplaner” för att hålla mögel och giftiga 
kemikalier borta från skolan. Att spara in på underhåll är direkt ohälsosamt.  

Ge barnen fler kulturupplevelser i skolan. Miljöpartiet vill att eleverna ska få ta del av 
fler kulturupplevelser och själva utöva mer kultur.  

Köttfri dag i Lunds skolor. Kommunens mål är att all mat som köps in 2020 ska vara 
ekologisk. För att minska klimatpåverkan vill vi införa minst en köttfri dag i veckan i Lunds 
skolor.  

Förstärk elevhälsan. Den förebyggande elevhälsovården måste förbättras. Skolan ska bli 
bättre på att uppmärksamma psykisk ohälsa, uppmuntra till motion och minska stress hos 
elever.  

Utveckla genuspedagogiken. Alla barn ska ha samma förutsättningar oavsett kön. Därför 
vill Miljöpartiet utveckla genuspedagogiken i alla Lunds skolor och förskolor. 

Kultur och fritid 

Satsa på lokala kulturhus. Miljöpartiet vill se ett större centralt kulturhus, men också 
satsa på att utveckla kommunens samarbete med befintliga och lokala kulturhus samt 
föreningsliv.  

Öppna upp Kulturskolan. Miljöpartiet vill sänka avgifterna, korta köerna och sprida 
Kulturskolans verksamhet så att fler barn i samtliga kommundelar kan delta i verksamheten.  

Bredda och förstärk föreningsstödet. Miljöpartiet vill reformera det kommunala 
föreningsstödet så att fler kultur- och ungdomsföreningar blir berättigade till kommunalt 
stöd.  

Ingen politisk överrock på Lunds konsthall. En politiskt styrd konst är inte fri. Lunds 
politiker ska inte bestämma vad som hänger på väggarna i konsthallen.  

Fler platser för gatukonst. Miljöpartiet betraktar gatukonst som ett positivt inslag i det 
kommunala kulturlivet och vill se platser för laglig graffiti.  

Ridsport är kultur. Den kultur som skapas kring ridning och hästintresse måste stärkas. 
Miljöpartiet kommer att verka för att kommunen får ett nytt ridhus under nästa 
mandatperiod.  



 
 

Lika rätt och jämställdhet 

Alla kommunala beslut ska vara jämställda. Jämställdhet ska integreras i all 
kommunens verksamhet. Beslut om såväl löner som trafikplanering och föreningsbidrag 
ska ske med ett jämställdhetsperspektiv.  
 
Avskaffa hemlösheten. Miljöpartiet vill att kommunen strävar mot en nollvision för 
hemlöshet, t.ex. genom att använda metoden Bostad Först. Alla människor har rätt till en 
bostad!  
 
Bemöt fattiga och hemlösa EU-migranter med värdighet. Fattiga och hemlösa 
människor i Lund ska få stöd från kommunen med att tillgodose sina basbehov oavsett 
ursprung.  
 
Öka tillgängligheten för funktionshindrade. Exempelvis gatsten och olovliga 
”gatupratare” (reklamskyltar) försvårar för många äldre och funktionshindrade att ta sig 
fram. Lund bör sträva efter att alla lokaler på sikt ska vara tillgängliga.  
 
Utveckla kompetensen i HBTQ-frågor. Miljöpartiet vill att kommunens kunskaper om 
HBTQ-frågor förbättras. Alla kommunala verksamheter ska kvalificera sig för HBT-
certifiering.  
 
Hjälp fler människor på flykt. Miljöpartiet vill välkomna fler flyktingar till Lund. Idag 
når kommunen inte ens upp till sitt årliga åtagande om 125 flyktingar. Lund kan bättre än så!  
 
Förbättra arbetsvillkoren för vård- och omsorgspersonal. Miljöpartiet vill avskaffa 
delade turer. Det är en fråga om jämställdhet då turerna främst drabbar kvinnodominerade 
yrken.  
 
 
 
 


