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Landskrona
är bra men kan
bli bättre
LEDAREN

Sverige går bra. Arbetslösheten faller, sysselsättningen ökar och tillväxten är hög. Men det går inte lika
bra överallt. Landskrona är fantastiskt och många av
oss skulle inte kunna tänka oss att bo någon annanstans. Det är vår plats på
jorden.

Men det finns också många problem i Landskrona. Våra skolor dalar i nationella jämförelser och vi hör från såväl lärare som elever att med bättre förutsättningar skulle vi få se helt andra resultat. Arbetslösheten i Landskrona har
bitit sig fast på en mycket hög nivå.

"Sluta gräva
politiska
skyttegravar.
Istället måste
vi komma
överens för
Landskronas
bästa."

Äldreomsorgen är inte tillräckligt utbyggd
för att möta de stora behoven. Många får
inte det stöd och den hjälp som de behöver. Det måste inte vara så här.
Mycket inom skolan har blivit bättre. Men
är den bra nog? Alltför många barn går ut
grundskolan utan fullständiga betyg. Får
våra barn det stöd som de borde få? Som
de skulle kunna få om skolorna och lärarna
fick bättre förutsättningar?

Att arbetslösheten är så mycket högre i
Landskrona än i många andra kommuner
är inte något som vi borde acceptera. Men
jobben kommer inte av sig själv. Det krävs en aktiv jobbpolitik för att lyfta
sysselsättningen i kommunen.
Lika övertygade som vi Socialdemokrater är om att Landskrona är en bra
kommun att bo i, lika övertygade är vi om att Landskrona kan bättre.
Vi måste sluta peka finger
och leta syndabockar för än
det ena, än det andra. Sluta
gräva politiska skyttegravar.
Istället måste vi komma överens för Landskronas bästa.
Våra barn och unga måste få
bästa möjliga förutsättningar.
Våra äldre har rätt till en bra
omsorg och ett aktivt liv.
Kommunen måste arbeta
mer för att skapa fler jobb.
Staden, gatorna, torgen
tillhör oss alla. De måste bli
trygga.
Landskrona är bra, men kan
bättre. Om detta handlar den
här tidningen.
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JENNY TILLANDER

Ordförande för Socialdemokraterna i Landskrona

STEFAN LÖFVEN SATSAR PÅ JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD MEN OCKSÅ SKÄRPT BROTTSBEKÄMPNING

”Vi har alltid kämpat mot de som skor
sig på vanligt folk och trycker ned andra”
Jag vill börja med att tacka för möjligheten
att få vända mig till samtliga Landskronabor
och säga att mitt mål är att ni, precis som alla
andra i Sverige, ska lita på att Socialdemokraterna är ett parti som löser problem i er
vardag. I dag växer otryggheten och många
oroar sig för att bli utsatta för brott. Vid sidan
av jobben, skolan och välfärden kommer
Socialdemokraterna därför att gå till val på
att bekämpa brottsligheten. Det är en uppgift
som passar oss bra, vi har alltid kämpat mot
de som skor sig på vanligt folk och trycker
ned andra.
När vi bildade regering 2014 led många
viktiga samhällsfunktioner av investeringsunderskott efter två borgerliga mandatperioder
som i huvudsak ägnats åt stora ofinansierade
skattesänkningar. Vi lade om den ekonomiska
politiken och har steg för steg lyckats vända
underskott till överskott i statens finanser.
Därtill lade vi 2015 om den migrationspolitik
som gjorde att Sverige fick ta ett orimligt stort
ansvar för omvärlden.
Det nya ekonomiska läget ger oss nu kraft
att agera mot samhällsproblemen. Vi höjer
barnbidraget med 200 kronor per månad. Vi
gör oss av med den orättvisa pensionärsskatten snabbare än vi vågade utlova och skickar
rekordstora permanenta statsbidrag till kommuner och landsting för att reparera revorna i
välfärden och stärka skolan.
När det gäller långtidsarbetslösheten har vi
lagt om politiken från dyra subventioner med
klent resultat till krav på att de arbetslösa
utbildar sig till ett bristyrke. Många företag
har svårt att hitta rätt kompetens, även inom
yrken med relativt kort utbildning som tillexempel bussförare och svetsare, samtidigt som
för många går för länge utan egen försörjning.
När vi ökar möjligheterna att höja sin kompetens så höjer vi också kraven på den enskilde.
Därför har vi infört utbildningsplikt för nyanlända och gett kommunerna möjlighet att
villkora försörjningsstöd med aktivitetskrav.
Principen är enkel – du kan kräva din rätt
men du måste också göra din plikt.
Nu är också hög tid att vända kraften i den
svenska ekonomin mot brottsligheten.
Vi tillför polisen mer resurser än någon
regering har gjort de senaste 20 åren. Fram till
2020 ska 10 000 fler vara anställda inom polisen och två nya polisutbildningar ska skapas,
en av dem i Malmö. Men villkoren för poliser

bromsar idag rekryteringen. Polismyndigheten får därför mer pengar ur statsbudgeten än
vad de har begärt. Det ger förutsättningar för
arbetsgivare och anställda att komma överens
om villkor som bättre motsvarar polisernas
insats för vårt samhälle.
Brottsbekämparna behöver också rätt
verktyg. Under mandatperioden har vi drivit
igenom över 30 straffskärpningar och tillfört
resurser till hela rättskedjan. Särskilt värt
att nämna är sexualbrottslagstiftningen och
straffen för vapenbrott som vi vässat avsevärt.
Efter årsskiftet kommer den som går ut med
ett vapen inte hem på minst två år om den blir
upptäckt.
Men vi ska vara hårda, inte bara mot brottsligheten utan även dess orsaker. Vi vet att
brottsligheten växer med den svarta ekonomin. Ordning och reda på arbetsmarknaden
skapar också ordning och reda på gator och
torg, medan svartjobb, fiffel och skattefusk
driver den kriminella ekonomin och därmed
otryggheten och våldet. När polisen, andra
myndigheter, kommunen och civilsamhället
samverkar kan det, som vi sett exempel på i
bland annat Södertälje, gå ganska snabbt att
knäcka den organiserade brottsligheten och
avsevärt öka tryggheten.
Jag vill också betona den enskilda medborgarens ansvar. Avstå från köp av svarta tjänster

eller illegala varor och gynna inte oseriösa
företag. Var polisen behjälplig om du misstänker att brottslighet pågår och engagera dig i
dina barns skola och fritid - så bidrar du själv
till ett tryggare Sverige.
Mot oss står ett alternativ som riskerar att
kraftigt förvärra problemen. De borgerliga vill
genomföra nya omfattande skattesänkningar
som skulle tvinga fram nya nedskärningar på
tryggheten i landet. Förslagen om lagstiftning
för lägre löner och att tillåta högre hyror skulle öka ojämlikheten. Kombinationen vore som
att hälla bensin på elden.
Vi Socialdemokrater kommer att fortsätta
prioritera reformer som skapar trygghet i
landet. Vi gör det för att brottslighet står i
motsats till jämlikhet. Det är i bostadsområden där många redan kämpar hårt för att få
ekonomin att gå ihop som de kriminella tar
sig störst friheter. Det är de med svag ställning
på arbetsmarknaden som utnyttjas i den kriminella ekonomin och det är de trångboddas
ungar som rör sig i centrum på kvällarna. När
brottsligheten breder ut sig minskar människors frihet. Därför är den vårt partis ärkefiende. Vi har genom historien tagit många strider
som har varit viktiga för vanligt folk i vårt
land. Hittills har vi aldrig förlorat och vi kommer inte göra det den här gången heller.
STEFAN LÖFVEN
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"Läget för Landskronas skolor är
allvarligt. Kommunledningen är alltför
passiv. Vi vill att Landskrona ska bli
Sveriges barnvänligaste stad och då
måste vi börja med skolan"
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LANDSKRONAS SKOLRANKING ALLT SÄMRE

Ge mer resurser
till skolan
LANDSKRONAS SKOLRANKING ALLT SÄMRE

Landskronas skolor skulle kunna bli mycket bättre. Det säger det socialdemokratiska
kommunalrådet Jonas Esbjörnsson efter att ha
läst lärarförbundets senaste rapport som ger
Landskrona en bottenplacering. Han kräver
nu att en skolkommission tillsätts.
Landskronas skolor har dalat i Lärarförbundets undersökning ”Bästa skolkommun”,
där kommunerna rankas i tretton olika kategorier. För fyra år sedan, 2013, låg Landskrona sammanvägt på plats 128 av landets 290
kommuner. Två år senare var placeringen 171
och 2017 placerade sig Landskrona på plats
216.
– Det är inte acceptabelt, säger Jonas
Esbjörnsson. De ansvariga i kommunledningen borde rentav skämmas. Landskrona har
goda förutsättningar att förbättra skolan. Men
då måste kommunen vara beredd att avsätta
tillräckligt med resurser.

FALLER BRETT OCH MYCKET

Lärarförbundets ranking grundas på beräkningar av tretton kategorier. Landskrona faller
i ranking i tio kategorier. I kategorin resurser
till skolan ligger Landskrona nu på plats 266.
Endast 24 kommuner i landet lägger alltså
mindre resurser på skolan än Landskrona gör.
I lärartäthet placerar sig Landskrona på plats
184 och vad gäller lönesättning rankar Lärarförbundet Landskrona till plats 212, vilket
ska jämföras med 2016 års undersökning då
Landskrona låg på plats 65. Jonas Esbjörnsson tycker att detta är slående, inte minst
mot bakgrund av den höga svansföring som

Liberalerna brukar ha i frågor om lärarlöner
och lärarnas villkor.
– Ska Landskronas skolor bli bättre måste
Landskrona erbjuda bra villkor för lärarna.
Det är klart att när lönesättningen i Kävlinge,
Helsingborg, Eslöv, Lomma och Bjuv av
Lärarförbundet bedöms som väsentligt bättre
än i Landskrona så får det effekter på våra
förutsättningar att behålla de bästa lärarna
och attrahera fler bra lärare.
Socialdemokraterna i Landskrona föreslog
i sitt budgetalternativ ökade anslag öronmärkta till lärarlöner. Förslaget avslogs av styret
med stöd av Sverigedemokraterna.

INTE BARA DÅLIGT

Ett område hävdar sig Landskronas skolor
fortfarande på, och det är elevernas meritvärde jämfört med vad som är statistiskt
förväntat mot bakgrund av förutsättningarna.
Man vet att föräldrarnas utbildningsnivå och
andelen elever som kommer från invandrade
familjer har effekt på genomsnittsbetygen.
Landskrona placerar sig på plats 23 när meritvärdet för niondeklassarna jämförs med vad
som förväntas.
– Det är naturligtvis en värdemätare på
skolans förmåga att lyfta elever vars förutsättningar inte är lika bra som genomsnittet i Sverige. Tyvärr faller Landskronas skolor också
här, ner från plats åtta i undersökningen 2016,
konstaterar Jonas Esbjörnsson och fortsätter:
– Även om betygen förbättrats, så är det
beklämmande att mer än var tredje elev inte
har fullständiga betyg när de går ut nian i den
kommunala skolan och mer än var femte elev

inte är behörig att gå vidare till gymnasiet.
Vi måste ta detta på allvar. För varje månad,
varje år som går, förlorar ännu några barn och
unga chanser och möjligheter som kommer
att påverka dem för lång tid, kanske hela livet.

SKOLKOMMISSION

Redan förra året föreslog Socialdemokraterna
i Landskrona en Kommission för Landskrona.
Kommissionens uppgift skulle bli att förutsättningslöst föreslå lösningar på de uppenbara problem som finns i kommunen, inte minst
inom skolan. Liksom med förslaget om ökade
resurser till skolan valde styret med stöd av
Sverigedemokraterna att avslå motionen. Men
Jonas Esbjörnsson tog åter upp förslaget när
Lärarförbundet presenterat sin rapport.
– Läget för Landskronas skolor är allvarligt. Kommunledningen är alltför passiv. Vi
vill att Landskrona ska bli Sveriges barnvänligaste stad och då måste vi börja med skolan,
säger Jonas Esbjörnsson som menar att en
del av lösningen är att fördela om resurserna
mellan skolorna så att de skolor som har störst
behov får mer resurser. Han understryker
också att lärarnas tid måste användas bättre.
– Låt proffsen vara proffs, säger han. Mindre administrativa sysslor för lärarna och se
till att det blir fler vuxna i skolan. Exempelvis
skulle vi kunna anställa fler så kallade extratjänster, som staten betalar. Då får lärarna mer
tid med eleverna.
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Vår väg till fler jobb:

BÄTTRE VUXENUTBILDNING OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET
Landskrona har högst arbetslöshet i
Skåne och förvärvsfrekvensen är en
av de lägsta i landet. Niklas Karlsson
sitter i riksdagen och kandiderar för
en andra period i nästa års val. Han
menar att Landskrona skulle kunna
göra mer för att få fler i jobb.
– Det är som att Landskrona aldrig kom ut ur
finanskrisen, säger han. Landskrona har länge
haft högre arbetslöshet än riket, men det som
hände efter finanskrisen var att arbetslösheten
i Landskrona nästan fördubblades på bara ett
par år. Sedan vände det aldrig riktigt. Den
ligger kvar på nästan 15 procent.
Niklas Karlsson menar att en orsak är att
kommunen brustit i sin näringslivspolitik, har
för små ambitioner med vuxenutbildningen
och satsar för lite på att skapa nya jobb. Framför allt, behövs bättre utbildningssatsningar.
– Bättre vuxenutbildning och mer samverkan med näringslivet, gärna mer praktikplatser, det är områden där kommunen skulle
kunna bli mycket bättre, säger Niklas Karlsson

HÖG UNGDOMSARBETSLÖSHET

Särskilt allvarlig är situationen för Landskronas unga.

– Landskrona har hög
ungdomsarbetslöshet. Jag
tycker att kommunen skulle
kunna göra mycket mer.
Men alliansen och Sverigedemokraterna blockerar
tyvärr förslag som kan göra
skillnad, säger han och pekar
på två sådana förslag som
Socialdemokraterna lagt.
– Vi har dels vårt förslag
om ungdomsjobb, dels vårt
förslag om att göra som
Ängelholm med ett Ungdomscenter, genom vilket
alla insatser för att få fler
Niklas Karlsson.
ungdomar i jobb kan samordnas. Tillsammans skulle
det här kunna hjälpa unga människor att få in
en fot på arbetsmarknaden.

SVERIGE GÅR ALLT BÄTTRE

Samtidigt som arbetslösheten bitit sig fast på
hög nivå i Landskrona, faller den i landet.
Arbetslösheten är nu den lägsta sedan 2008,
sysselsättningsgraden (hur stor andel som är
sysselsatta) är den högsta sedan 1992. Sverige
har nu högst sysselsättning i EU. Samtidigt är
tillväxten mycket hög.
– Fler riktiga jobb skapas inte genom att
göra livet otryggt för de som förlorar jobbet.

Det var sånt som den förra
regeringen sysslade med. Fler
riktiga jobb skapas genom
investeringar, utbildning och
bra trygghetssystem. Det är
resultaten av sådan politik vi
ser nu, i och med regeringens reformer, säger Niklas
Karlsson.
Även ekonomin går
som tåget på nationell nivå.
Tillväxten under 2015 och
2016 har legat på historiskt
hög nivå. Även under 2017 ser
ekonomin ut att växa mycket
snabbt.
– Det här hänger förstås
ihop. Större investeringar
leder till fler jobb som ger högre ekonomisk
tillväxt, säger Niklas Karlsson som sitter i
riksdagens finansutskott, men konstaterar
samtidigt att man också måste ha en politik
som gör att tillväxten kommer alla till del.
– Ekonomin växer, men här i Landskrona
ser många inte röken av den. Investeringar,
utbildning och aktiv näringslivspolitik, det är
nyckeln till en starkare ekonomi och en bättre
utveckling för Landskrona. När fler får jobb
får fler del av tillväxten. Det ser vi i Sverige. Vi
måste se till att det också sker i Landskrona.

LANDSKRONAS ÄLDRE FÖRTJÄNAR VÅRD AV HÖG KVALITET
När man blir gammal ska man har
rätt till värdig omsorg av hög kvalitet.
Det säger Alinda Zimmander (S) som
är andre vice ordförande i Vård- och
omsorgsnämnden
– De borgerliga ägnar sig åt detaljstyrning av
de anställdas tid i hemtjänsten. Allt som görs
ska dokumenteras och tidsättas. Tanken är väl
att få ut mesta möjliga av tiden. Men effekten
blir att personalen får lägga tid på administration, tid som istället hade kunnat gå till
brukarna, säger Alinda Zimmander som menar att kvaliteten i hemtjänsten skulle bli bättre
om kommunen blev en bättre arbetsgivare.
– Den som har hemtjänst kan tvingas
acceptera väldigt många olika vårdare. Till en
del beror den här dåliga kontinuiteten på att
arbetsvillkoren inte är tillräckligt bra. Ett steg
skulle vara att ta bort de delade turerna och
erbjuda alla heltid, säger Alinda Zimmander.

SVÅRT ATT FÅ PLATS PÅ BOENDE

Alinda Zimmander är undersköterska och
har tidigare jobbat som timanställd på en
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demensavdelning i Landskrona.
– Jag har ju sett hur det går till inifrån, och
framför allt reagerar jag på att det kan ta alldeles för lång tid att få plats på äldreboende i
Landskrona. Stödet till anhöriga är inte heller
tillräckligt bra, säger hon samtidigt som hon
nämner att en del även blivit bättre.
– Vi socialdemokrater föreslog att en särskild avdelning för unga med demens skulle
startas och förslaget fick bifall. Idag placeras
unga med demens tillsammans med äldre
som lider av åldersdemens. Men unga med
demens har andra behov än äldre.

TRYGGHETSBOENDE

Ett annat socialdemokratiskt förslag som blivit
verklighet är att bygga trygghetsboende, som
är vanliga hyreslägenheter som ligger i hus
med gemensamhetslokaler och möjlighet att
äta tillsammans. En trygghetsvärd finns också
på plats.
– Många äldre är friska och vill bo själva,
men känner sig ändå otrygga. Då är trygghetsboende ett bra alternativ.
Efter att det socialdemokratiska förslaget
bifölls, har nu det första trygghetsboendet

Alinda Zimmander.

byggts. Det ligger i korsningen Artellerigatan-Säbygatan och inflyttning sker till våren.

SATSA PÅ BRA ÄLDREOMSORG

Mer resurser, bättre personalpolitik och högre
ambitioner, det är Alinda Zimmanders recept
för en bättre äldreomsorg i Landskrona
– Det tar för långt tid att få plats på
äldreboende, hemtjänsten måste bli bättre
och kvaliteten överlag, exempelvis maten på
äldreboendena, måste öka. Då krävs mer resurser och högre ambitioner, avslutar Alinda
Zimmander.

KURDI
KARA

Teatern blev ett sätt
att lyfta ungdomar

Han kom ensam till Sverige från de
turkiska delarna av Kurdistan, fick
först avslag på sin asylansökan och
levde som gömd.
Sedan vände det. Han fick asyl
och kom att bli en centralgestalt i
Landskronas kulturliv. Vi har träffat
manusförfattaren och artisten
Kurdi Kara.
– När man kommer till en ny plats får man
olika signaler. Det är svårt att beskriva. Men
när jag kom hit till Landskrona, kände jag
direkt att här skulle jag stanna. Jag hade hittat
min plats.
Kurdi Kara kom till Sverige som sjuttonåring 1997, på flykt undan en hotande militärtjänstgöring i den turkiska armén – samma
armé som begår fruktansvärda övergrepp i de
turkiska delarna av Kurdistan.
Men han fick avslag och gick under jord,
levde som gömd i fem år och försörjde sig
som diskare och städare. Efter att ha ansökt
på nytt fick han uppehållstillstånd och bosatte
sig i Landskrona.

”DE ÄR FORTFARANDE BARN”

Han jobbade på hamburgarhaket på Eriksgatan. Det här var vid samma tid som en våg
av gatuvåld och allmänt stök gick genom
kommunen som tvingades anlita patrullerande ordningsvakter. Många kände sig otrygga
och samtidigt pekades albanska ungdomar ut.
Våldet låg i blodet, skrek en löpsedel.
– Många av de här ungdomarna åt hos
mig. Jag snackade med dem, de var barn. Det
var då jag fick idén att dra igång något. Själv
hade jag alltid drömt om att bli skådespelare.

LANDSKRONA LIVE

I Stockholm fanns Stockholm live, där bland
andra Özz Nujen var ett av de nya namnen.
– Jag var stort fan av Özz Nujen och de
andra i Stockholm Live. Jag tänkte: varför
inte här? säger Kurdi och beskriver de första
stapplande stegen. Han hade ingen aning
om hur han skulle gå till väga. Men det var
upprinnelsen till Landskrona Live.
Kurdi började prata om sina idéer med
ungdomarna. Det dröjde inte länge förrän
han, med stöd av kulturnämnden och kulturskolan, inte bara fått in många av dem i ett
teaterprojekt utan också engagerat några av
Sveriges mest kända stå-uppare: Özz Nujen,
Marika Carlsson, Anna-Lena Brundin, Måns
Möller och Magnus Betnér.

– Det vara stora namn. Jag hade aldrig
träffat dem och plötsligt delade vi scen med
varandra. Alla ville vara med.
Landskrona Live blev en succé och föreställningarna var slutsålda. Första året var
fyrtio ungdomar engagerade i projektet och
de följande åren ännu fler.
– Alla klarade inte av det. En del fick jag
kasta ut. Men när de sett första föreställningen, ångrade de sig och ville komma tillbaka,
säger Kurdi och konstaterar att projektet
gjorde nytta.
– De hade bara hängt runt på stan. Nu fick
de något göra. Jag har fortfarande kontakt
med många av dem, och för de flesta har det
gått bra.

BAKAR SURDEG

Nu jobbar han natt på Södervidinge bageri.
Men han har inte gett upp skrivandet. Han
arbetar på ett filmmanus och drömmer om att
kunna leva på att skriva och som skådespelare. Om tiden i Landskrona Live säger han:
– Det kommer hela tiden nya generationer,
och alltid kommer några att hamna snett.
Men det handlar om barn, det får vi inte
glömma. Vi måste prata med dem, se dem
och försöka få in dem på rätt spår.
TONY JOHANSSON
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VAD SKULLE
DU VILJA
FÖRBÄTTRA?
I tidningen har du läst om hur vi Socialdemokrater vill göra Landskrona
bättre. Nu har du chansen att tycka till och bidra med dina egna idéer.
Fyll i enkäten, klipp ut sidan och lägg den på lådan. Portot är betalt.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig!




Satsa på bättre yrkesutbildning och vuxenutbildning.
Att kommunen anställer fler långtidsarbetslösa så att
de får in en fot på arbetsmarknaden.
Investera mer så att ekonomin växer snabbare.
Bättre näringslivspolitik i kommunen.

Landskronas skolor rankas mycket lågt i jämförelse
med andra kommuner (plats 216 i Lärarförbundets
ranking av bästa skolkommun). Vad tycker du att
kommunen borde göra?
 Anställa fler lärare.
 Kommunen gör tillräckligt, det är föräldrarnas ansvar.
 Höja lärarlönerna.
 Färre elever i varje klass.

JAG TYCKER:




Ja.
Nej,

Kommunen skulle kunna:




Anställa fler väktare.
Se till att det kommer fler poliser.
Göra fler sociala insatser.

GÖR DI
N RÖST
HÖRD. F
YLL I
ENKÄTE
N!

JAG VILL FÅ MER INFORMATION
Epostadress: 						Telefonnummer:

PLATS
FÖR
PORTO

Socialdemokraterna i Landskrona
Eriksgatan 72
26133 LANDSKRONA

KLIPP UT OCH SKICKA IN!




Tycker du att det görs tillräckligt för att
minska brottsligheten?



Landskrona har nästan dubbelt så hög arbetslöshet
som genomsnittet i Sverige. Vad tycker du är viktigast
för att fler ska få jobb?

