— Valmanifest för Lunds kommun i sammandrag —

Det här vill
Piratpartiet i Lund

Skola
Anställ lärarsekreterare för att ta över lärarnas
administrativa rutinarbete
För att frigöra timmar och öka närvaron i klassrummet föreslår
Piratpartiet att man anställer lärarsekreterare, som dels kan
renskriva och distribuera elevomdömen, dels ta hand om övrigt
rutinarbete som idag ligger på läraren.
Undvik kameraövervakning i skolan under
ordinarie verksamhet
Kameraövervakning fyller bara en funktion när ingen förväntas
vara där. Vid alla övriga tillfällen är den ett onödigt intrång i den
personliga integriteten.
Utsätt varken elever eller personal för godtyckliga drogtester
Piratpartiet anser att tester bara ska utföras om det föreligger en
skälig misstanke . I alla andra sammanhang är det en fullständigt
onödig kränkning av den personliga integriteten.
Erbjud förutsättningar för ett levande föreningsliv i skolan
Ungdomar som är aktiva medlemmar i föreningar är ofta också
aktiva medlemmar i samhället – de röstar t ex i större utsträckning
när de blivit gamla nog. Därför vill Piratpartiet att man utser en
föreningsansvarig vid varje skola, för att förmedla kontakter och
hjälpa till med lämpliga lokaler i skolan.
Anställ studenter för stödundervisning
Läxhjälp ska inte vara en kostnadsfråga för föräldrar. Därför vill
Piratpartiet anställa studenter, som kan hjälpa till under skoltid.
Dessa kan dessutom öka klassrumsnärvaron genom att assistera
t ex vid övningsarbete.
Regelbundna kuratorskallelser i skolan
Många ungdomar mår dåligt. För att hitta dem så att de kan få hjälp
och stöd i tid, vill Piratpartiet att man inrättar regelbundna
kuratorskallelser, på samma sätt som man gör med skolsköterskan.

Verka för en mer jämlik skola genom normkritisk pedagogik
Piratpartiet anser det självklart att alla ska behandlas lika, oavsett
namn, könsidentitet, etnicitet, eller andra ovidkommande faktorer,
och vill därför att man aktivt arbetar för upplysning och
mot fördomar.
Tillhandahåll digitala lektioner för skolans kurser
Det är lätt att bli efter om man är sjuk eller har lite svårt att hänga
med. Därför vill Piratpartiet att man tillhandahåller inspelade
lektioner, så att alla berörda elever får möjlighet att tillgodogöra sig
eller repetera.

Miljö
Inför nolltaxa på stadsbussarna
Bussresor ska inte vara en ekonomisk fråga. Nolltaxa skulle vidare
minska biltrafiken i centrum, underlätta resandet för synskadade
och rullstolsburna, och dessutom spara tid under rusningstrafik.
Rädda botaniska trädgården
Botan är dels en stor del av det lundensiska kulturarvet, dels en av
de platser där humlor och andra pollinerande insekter kan trivas.
Piratpartiet anser det självklart att Botan ska finnas kvar i sin
klassiska omfattning.
Säg fortsatt nej till spårvagnar I Lund – Rädda Clemenstorget
Det finns många bättre sätt att använda pengar än att cementera
en eventuell framtida stadsplan och dessutom förstöra ett av Lunds
mest levande historiska torg.
Plantera växtlighet som gynnar pollinerare, som humlor
och bin, i stadens grönområden
Pollinerare är mycket viktiga för alla nyttoväxter och framtida
skördar. Därför vill Piratpartiet ta hjälp av biologer och stads
trädgårdsmästare för att förbättra tillväxtmiljön för dessa insekter.
Utred möjligheten att göra vår historiska stadskärna bilfri
Stadsplanen i gamla Lund är mest lämpad för oxkärror, och har
varken utrymme eller beläggning för modern biltrafik.

Integration
Ta emot fler invandrare i Lund
Av landets 25 största kommuner låg Lund på sista plats 2013,
med i genomsnitt 5 mottagna flyktingar per 10 000 invånare. Det
är pinsamt få, och något Piratpartiet vill ändra på.
Bygg integrerade korridorboenden för nyanlända och studenter
På det viset skulle vi underlätta integrationen av ensamstående
nyanlända och samtidigt få fler studentbostäder, vilket verkligen
behövs.
Integrationsstöd för företag i 12 månader,
med anställningskrav
Piratpartiet föreslår att man använder samma modell som privata
omställningsföretag: En handledd plats med lönebidrag på ett eta
blerat företag under 12 månader efter fullgjord SFI. Om detta inte
leder till en fast anställning ska den totala bidragssumman normalt
återbetalas.
Verka för handledda betalda praktikplatser
i kommunal verksamhet
Det bästa sättet att närma sig en ny kultur, med nytt språk och ny
miljö, är att arbeta bland människor som redan bor där.

Bostäder
Inför programmet “Bostad först”
Det är väl belagt att återintegration av hemlösa går lättare om man
börjar med bostaden. “Bostad först” är ett förslag som nyligen ham
nat på riksdagens bord, men Piratpartiet anser att Lund bör föregå
med gott exempel redan nu.
Sätt upp tillfälliga bostadslösningar för studenter
vid terminsstart
Moduler eller baracker t ex på låganvända parkeringar och gräs
ytor skulle kunna lösa de tillfälliga men besvärliga situationer som
uppstår vid varje hösttermins början. Åtminstone till student
bostäderna är tillräckligt utbyggda.

Förenkla kraven för bygglov
Det behövs inte t.ex. 2.4 m diskbänk för en studentlägenhet. Alla
byggregler för studentlägenheter bör förenklas och anpassas till de
krav en student har. Då blir produktionskostnaderna lägre och fler
studentlägenheter kan byggas.
Använd LKFs resurser till boenden och inget annat
LKFs överskott är avsett att återinvesteras i verksamheten, för un
derhåll, renoveringar och nybyggen. Eftersom åtminstone delar av
detta kapital går in i kommunens centrala budget, får hyresgästerna
betala underhållet två gånger. Lägre hyror skulle komma den lokala
handeln tillgodo, vilket skulle gynna kommunen i form av jobb och
skatteintäkter.

Jämställdhet och jämlikhet

Piratpartiet tror på en värld där man ses för den individ man är och
inte vilken grupptillhörighet man har.
Avidentifierade, anonymiserade ansökningshandlingar
Piratpartiet vill medverka till att namn, könsidentitet, etnicitet,
ålder, eller andra för tjänsten ovidkommande faktorer aldrig ska
utgöra grund för anställningsintervju i kommunal verksamhet.
Garantera dagis- och nattisplatser till alla som behöver dem
Detta är ett enkelt sätt att frigöra resurser som hela samhället får
glädje av, genom både arbetsinsatser och skatteintäkter.
Utöka anslag till stödjourer för personer i våldsamma relationer
I Lunds kommun ska alla som behöver det kunna få hjälp.

Vård och omsorg
Inkomstskydd för sjukskrivna studenter
Idag förlorar långtidssjukskrivna studenter möjligheter till studie
lån. Piratpartiet vill lösa det problemet genom att införa tids
begränsade stipendier eller lån.
Inför samlevnadsgaranti i äldrevården
Man ska kunna att leva i den familjekonstellation man vill, också när
någon blir i behov av vård.
Prioritera kontinuerlig mänsklig närvaro i vården
De flesta äldre mår bäst av att alltid ha kontakt med samma grupp
av människor, också när de behöver övervakas nattetid.
De som å andra sidan anser att ständiga nattliga besök är inte
gritetskränkande eller bara störande, bör kunna få välja kamera
övervakning istället.
Återöppna alkoholmottagningen och utveckla ansvarsområdet
att inkludera andra typer av substansmissbruk
Den som kommit till insikt om sitt missbruk ska rimligtvis kunna få
anonym hjälp.
Verka för en utvidgad studenthälsa i Lund
Det finns många studenter som inte får den vård de behöver.
Därför vill Piratpartiet verka för en förbättring.
Erbjud datorassistans för äldre
Eftersom alltflera tjänster bara är enkelt tillgängliga via nätet, och
det finns många som inte känner sig bekväma med datorer, vill
Piratpartiet timanställa studenter som kan hjälpa till och lära ut.

Näringsliv

Kommunens roll i det här sammanhanget inskränker sig till att
underlätta för näringslivet genom infrastruktur och stadsplaner
ing. Det är också viktigt att komma ihåg att kommunen aldrig bör
konkurrera med existerande verksamheter, eftersom detta sällan
skulle ske på lika villkor.
Mellan idé och Idéon
Skapa inkubatorer för entreprenörskap som insteg till näringslivet ,
eftersom klivet mellan högskolan och Idéon ofta är för stort för den
som inte redan har hittat intressenter eller riskkapital.

Kultur och Fritid
Bygg ut trådlöst nätverk i innerstaden
I första hand kommunala lokaler och kollektivtrafik.
Digitalisera och publicera alla kommunalt
finansierade kulturprojekt
Det som kommunen betalar med skattemedel ska finnas tillgängligt
för alla kommunens invånare.
Gör oanvända kommunbyggnader till lokala mötesplatser
Piratpartiet vill se ett levande föreningsliv i Lund. En av
förutsättningarna för detta är lokaler där man kan hålla till.
Tillvarata studenters kulturyttringar som en tillgång
för kommunen
Mycket av det studenterna gör är positivt för Lunds image. Därför
bör kommunen så långt som möjligt stötta studentorganisationer
som ber om råd eller hjälp.

Förvaltning

Skatt är ett medel, inte ett mål.
Var försiktig med Lundabornas skattepengar
Kristallen, FFS arena och Högevallsbadet har tillsammans kostat
närmare en miljard, och det är mycket tveksamt om avkastningen
ens kommer att täcka driftskostnaderna. Därför kan de knappast
betraktas som investeringar.
Alla offentliga upphandlingar över 99.000:- ska publiceras
Piratpartiet anser att transparens är en grundbult i ett demo
kratiskt samhälle. Och att upphandlingar ska redovisas är milt sagt
rimligt, med tanke på kommunens ekonomiska tillstånd.
Undvik kameraövervakning i kommunbyggnader
under ordinarie verksamhet
Kameraövervakning fyller bara en funktion när ingen förväntas
vara där. Vid alla övriga tillfällen är det ett onödigt intrång i den
personliga integriteten.
Gör kommunal information tillgänglig på flera språk
Eftersom vi har invånare från många olika länder, och inte alla be
härskar svenska tillräckligt väl för att kunna tillgodogöra sig viktig
information, anser Piratpartiet det som självklart att vi tillhanda
håller översättningar åtminstone till de vanligast förekommande
språken.
Ta hänsyn till miljöaspekter vid kommunal upphandling
Lägsta pris kan få stora oönskade miljöeffekter. Piratpartiet anser
att en ordentlig översyn av de olika alternativens miljökonskvenser
borde vara en väsentlig del av förberedelsearbetet inför en
upphandling.

