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Vi tror på demokratin. Vi tror på människors förmåga att aktivt delta 
och ta ansvar för sin egen och gemensamma framtid. Delaktighet ger styrka 
i besluten och ansvarstagande för framgång. 
 
Social demokrati står för ett samhälle där alla medborgare har lika värde 
och där alla människors röster har samma värde oberoende ekonomi, social 
ställning eller särskilda kontakter. 
 
Landskronas framtid ligger i landskronabornas händer, för oss som bor 
och verkar i vår fantastiska kommun. 

Inledning 
Samhället har alltid utvecklats och under de senaste femton-tjugo åren har 
samhällsutvecklingen inneburit en märkbar omställning - ett paradigmskifte. Många 
människor känner inte igen sig när vanor och traditioner ändras och när samhället 
förändras allt för fort. Man känner oro och otrygghet. 
 
Då är det viktigt att veta att det finns en politik som vill skapa ett solidariskt samhälle 
där alla känner sig behövda och efterfrågade i livets alla skeden, där alla bidrar efter 
förmåga. Ingen skall känna sig vara ofrivilligt utanför. Men innanförskapet ställer 
också krav och kräver ansvar av var och en att bidra efter förmåga. 
 
Vi socialdemokrater menar att det är viktigt att kunna möta dessa förändringar och i 
förändringen försvara den enskilde människan och verka för ett samhälle där vi med 
trygghet vågar ta oss an utmaningarna. 
 
Ingen kan ta ansvar för allt, men alla kan ta ansvar för något. Vi socialdemokrater vill 
minska klyftorna i Sverige och i Landskrona, där alla bidrar efter förmåga. 

Vårt Landskrona 
Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och på den allra 
vackraste delen av Skånes kustremsa, med vita sandstränder och Glumslövs gröna 
backar – här finner vi Möjligheternas stad. 
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I Landskrona finns förutsättningar för ett dynamiskt och expansivt företagande. Här 
finns gott om mark och läget är perfekt – mitt i en av världens starkaste 
forskningsregioner och mitt i nätet av kollektivtrafik och transporter. Vår stad som 
talar alla världens språk, kan dessutom handla med och ta emot turister från alla 
världens hörn. Landskrona har några av Sveriges bästa turistattraktioner med Ven, 
Citadellet och Borstahusen. Det finns stora möjligheter för landskronabor som vill 
starta företag inom de här branscherna, arbeta i Köpenhamn eller utbilda sig. Vi kan 
sätta Landskrona på kartan och bli en del av tillväxten och framtidstron i 
Öresundsregionen, om vi bara vill.  
 
Landskrona är samtidigt en delad stad, med stora problem som måste lösas. 
Skillnaderna mellan fattiga och rika är för stora och har dessutom ökat under de 
senaste åren. Landskrona har bland den högsta arbetslösheten i Skåne, 
barnfattigdomen breder ut sig och alldeles för många människor är hänvisade till 
försörjningsstöd. Det är inte acceptabelt! Ojämlikhet och sociala orättvisor minskar 
sammanhållningen och skapar oro och otrygghet. 
 
Vi är övertygade om att denna negativa utveckling går att bryta. Barnen är vår framtid 
och den börjar i skolan. Arbete är grunden för välfärd, välstånd och människors 
personliga utveckling.  
 
Det handlar om rätten inte bara till utbildning, utan att kunna tillgodogöra sig 
utbildning. Det handlar om rätten till vård och omsorg som fördelas efter behov, inte 
efter ekonomi, social ställning eller särskilda kontakter. Det handlar om att den 
starkes rätt inte går före den svages, där unga inte ställs mot gamla, arbetslösa mot 
dem som har jobb, kvinnor mot män eller svenskar mot invandrare. Den bygger på 
idéen om att Landskrona tillhör oss som bor här. Att alla har ett ansvar men också en 
rätt. Att plikt och ansvar är avgörande för rätt och krav. Därför är också idéerna om 
Frihet och Jämlikhet intimt förknippade och beroende av idéen om Solidaritet.  

Politik för hela Landskrona 
Trots alla Landskronas fantastiska möjligheter har utvecklingen på en del områden 
under de senaste åren gått i fel riktning.  
 
Landskrona är en segregerad stad och detta sätter sin prägel på delar av det sociala 
livet. Det finns spänningar mellan människor och det råder i vissa områden 
trångboddhet och fattigdom. Det är bilden av en stagnerad välfärdsutveckling. Det är 
också bilden av nyliberal politik som motverkar jämlikhet och integration. Hög 
arbetslöshet och svaga inkomster skapar klyftor i samhället som leder till utanförskap 
och marginalisering. 
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I Landskrona lever idag alltför många barn i familjer med ekonomisk utsatthet.1 
Barnfattigdomen breder ut sig. Ungdomsarbetslösheten ligger på historiskt höga 
nivåer. Ungdomars möjlighet att flytta hemifrån och bilda ett eget liv, att bli vuxna, är 
begränsad. 
 
Arbetslöshetens gissel är Landskronas största och viktigaste utmaning. Människors 
förmåga och tillgång till egen försörjning är politikens viktigaste fråga.  
 
Det är fullt möjligt att med aktiva åtgärder förändra de villkor som människor lever 
under. Det finns genom den forskning som gjorts inom ramen för projektet Hela 
staden2 ett väldokumenterat underlag som visar på de sociala skillnader som finns i 
kommunen. Utifrån vetenskapliga perspektiv är det möjligt att forma en gemensam 
politik med förutsättningar att skapa ett starkt engagemang bland kommunens 
invånare. Ett sådant projekt kan genomföras genom kommunala satsningar och inte 
minst krävs kommuninvånarnas aktiva medverkan för att åtgärderna ska nå önskat 
resultat. Politiken ska ges ett innehåll där demokratiska värden och jämlikhet sätts i 
förgrunden och tillåts styra vår gemensamma utveckling. 
 
Den offensiva och breda ansats som Malmö stad genomfört med den så kallade 
Malmökommissionen är en möjlig modell som Landskrona kan lära av och efterlikna 
utifrån våra förutsättningar. 3 
 
Stadskärnan är beroende av en levande landsbygd. Därför måste kyrkbyarna särskilt 
uppmärksammas, för att vi ska lyckas utnyttja hela Landskronas potential. 

Jobb och välfärd framför nedskärningar 
Förutsättningen för att nå full sysselsättning och förutsättningen för en väl 
fungerande välfärd är ett starkt näringsliv som ges möjlighet att utvecklas i 
kommunen. Partnerskap mellan kommun och näringsliv måste utvecklas. 
Partnerskap ska vara ett signum för Landskrona kommun. Det måste finnas goda 

                                                
1 Barn 0-17 år i familjer med ekonomisk utsatthet år 2012, 

http://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-gor/sverige/samhallets-

ansvar/barnfattigdom/Barnfattigdom2012-2-lång.pdf 
2 http://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2011/Vi-och-dom-i-Landskrona/ 
3 I maj 2010 tillsatte Malmös kommunledning en politiskt oberoende kommission för ett socialt 

hållbart Malmö. Uppdraget var att utarbeta förslag till strategier för att minska skillnader i hälsa och 

förbättra livsvillkoren bland malmöborna. http://malmo.se/kommission 
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kontakter mellan företag och kommunen. Kommunens förvaltningar måste 
samordna kommunikationen med företagare. Vi vill minska krånglet där 
handläggningstiderna kortas och modellen med aktiv företagslots för både nya och 
befintliga företag utvecklas.  
 
Landskronas stora utmaning är att knäcka arbetslösheten. För det krävs tydliga och 
kraftfulla insatser på både kort och lång sikt. Framförallt måste nonchalansen mot 
näringslivet bort.  
 
Ska vi förmå att pressa tillbaka arbetslösheten krävs att fler företag etableras och att 
befintliga företag värnas. Näringslivsorganisationen ska växa och en ny 
näringslivschefs ska på plats. Vi ska flytta fram Landskronas position som en 
attraktiv kommun för entreprenörer och företag.  
 
En satsning på näringslivet innebär inte en statisk återgång till tidigare 
verksamhetsformer. Nya idéer ska uppmuntras och vi ser det som angeläget att 
Landskrona tar tillvara den potential som staden har med sitt läge, sin miljö och sin 
kultur. Vi vill därför öka samarbetet med den stora grupp aktiva och intresserade 
företagare som vill satsa på Landskrona. En inriktning mot ökad turism ger ett 
mervärde för landskronaborna själva. 
!
Målet om full sysselsättning ska vara det överordnade målet för Landskrona 
kommun. Genom arbete och sysselsättning ger vi människor värdighet och 
självkänsla, ökar kommunens skatteintäkter och minskar kommunens utgifter för 
ekonomiskt bistånd. 
 
Kontaktytorna mellan forskning, utbildning, näringsliv och kulturliv måste bli fler. 
Kulturens betydelse som mötesplats för nya idéer och uttryck och dess möjligheter 
att bidra till det omgivande näringslivets utveckling ska belysas. Ett exempel på 
utvecklade kontakter mellan företag, allmänhet och kommun är så kallade 
samhällsråd. 
 
Under de kommande åren krävs konkreta sysselsättningsprojekt med särskilt fokus 
på ungdomar och långtidsarbetslösa. Sommarjobbsgaranti för ungdomar, kommunala 
plusjobb är exempel på åtgärder. Anställningar i kommunen ska ske i samråd med 
fackliga organisationer, följa lagstiftningen och gällande avtal på arbetsmarknaden. 
 
En modern och effektiv tjänstesektor kräver juste konkurrens. Oanmälda 
inspektioner av Skatteverket, miljönämnden, räddningsnämnden med flera 
myndigheter ska utvecklas för att effektivisera tillsynen.  
 



 

7 

 

Vi vill genom kommunens offentliga upphandling verka för justa och rättvisa villkor 
för både företag och arbetstagare. Vita jobb är en form av offentlig upphandling där 
man använder reglerna i upphandlingslagstiftningen för att undvika social dumpning 
och svartarbete och verkar för fri och neutral konkurrens. 
 
Konkurrens utan sociala hänsyn riskerar medföra negativa konsekvenser då 
arbetstagarnas villkor blir ett konkurrensmedel som leder till social dumpning. I all 
synnerhet gäller det vid personalintensiv verksamhet. Då vinner det företag 
upphandlingen som kan pressa ned löne- och anställningsvillkoren effektivast. 
 
Vid tjänsteupphandling där endast priset styr finns även risk för "svart" verksamhet. 
Den tjänsteleverantör som inte betalar skatter och sociala avgifter kan självfallet 
konkurrera ut seriösa företag genom lägre pris. 
 
Under många år har välfärden satts på undantag. Nedskärningsprogrammen har varit 
omfattande. Under nuvarande borgerliga kommunledning har det sparats bort mer 
än 50 miljoner kronor. Det påverkar kvaliteten och tillgången på välfärden påtagligt. 
 
För oss Socialdemokrater är det inte acceptabelt. Välfärden ska hålla hög kvalitet, 
vara tillgänglig för alla och fördelas efter behov. Vi säger nej till ytterligare 
nedskärningar i omsorgen och skolan. Det finns en annan väg.4 
 
Under många år har utvecklingen av det höga socialbidragsberoendet5 inte kunnat 
brytas. Försörjningsstödet har till och med svagt ökat. Samtidigt har antalet hushåll 
som uppbär försörjningsstöd minskat. Klyftorna i samhället blir helt enkelt större. 
Ojämlikheten ökar. 
 
I tider av lågkonjunktur måste samhället aktivt svara upp med utbildnings- och 
arbetsmarknadsinsatser. Det går inte att svälta sig ur en kris. 
 

                                                
4 2010 lades ett produktivitetskrav på 9,8 mnkr och ett hushållningskrav på 4,1 mnkr på nämndernas 

ramar, summa 13,9 mnkr. 2011-2012 lades effektiviseringsprogram på 15,0 mnkr/år på nämndernas 

ramar. 2013 lades ett produktivitetskrav/effektiviseringsprogram på 15,0 mnkr på nämndernas ramar. 

Utbildningsnämnden, individ- och familjenämnden och omsorgsnämnden fick tillbaka 75 % av 

neddragningen i ett anslag som kallades ”Verksamhetsnära och kvalitetsförbättrande åtgärder”. Det 

borgerliga budgetförslaget för 2014 innehåller ytterligare ett effektiviseringsprogram på 15,0 mnkr, 

men där utbildnings- och omsorgsnämnden får tillbaka 100 % av neddragningen i ett anslag kallat 

”Förstärkning i arbetet mot en budget i balans” motsvarande 10,5 mnkr. 
5 Individ- och familjenämnden, Landskrona stad, Carina Jording, 2012-04-02 
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Ta tillvara Landskronas potential  
En fungerande infrastruktur och tillgång till mark och lokaler är andra viktiga 
komponenter i en god näringspolitik. Infrastrukturen är en strategisk resurs för 
framtidens strukturomvandling. Genom infrastrukturen förstoras regioner genom 
bättre kommunikationer och förbättrad kapacitet. Nuvarande och framtida 
flaskhalsar behöver åtgärdas. Spårbunden infrastruktur måste förbättras. Inom bara 
några årtionden kommer västkustbanan inte att klara av de ökande 
resandeströmmarna. Järnväg och busstrafik måste samordnas för att minska 
resandetider och stärka kollektivtrafiken.  
 
Kommunens markinnehav garanterar att framtida expansionsbehov kan uppfyllas. 
Kommunens inköp av före detta Svalöf Weibulljordarna med företagsparken Kronan 
ger kommunen goda möjligheter att växa i framtiden. Både för företagsetableringar 
och boende.  
 
Landskronas satsning på IT-nät och det egna ägandet av el- och fjärrvärmenät 
garanterar låga priser och lika villkor för konkurrens. Ett offentligt ägande av så 
kallade ”naturliga monopol” är en viktig aspekt för ett gott företagsklimat. 
Landskrona har en stark industriell tradition. Landskrona har varit en föregångare 
med IT-nätet och den positionen ska vi återta. För att hela Landskrona ska leva 
måste fiberutbyggnaden i kyrkbyarna bli bättre.  
 
I de globala klimatförändringarnas spår ska Landskrona kommun i samarbeta med 
andra aktörer, till exempel Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet och 
lokala företag satsa på att utveckla miljöteknik.  
 
Särskild uppmärksamhet ska riktas mot kommunens ungdomar. Satsningar på 
sommarjobb måste utvecklas. Nya satsningar på kommunens nya medborgare som 
har svårt att etablera sig på svensk arbetsmarknad ska ske. Mer svenskundervisning 
och bättre matchning för att hitta arbete åt dem med utbildning måste ske. 

En skola för alla 
Människan är en skapande varelse som bygger värde och mening i gemenskap med 
andra. Alla människor skall kunna utvecklas efter sina styrkor och intressen. För att 
nå dit måste ekonomiska, sociala och kulturella hinder rivas ner. Nyckeln till 
frigörelse och personlig utveckling heter kunskap och bildning vilket också skapar 
förutsättning för en gynnsam ekonomisk utveckling. Detta kräver en likvärdig skola. 
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Barn och ungdomar i Landskronas skolor ska möta framtidstro och optimism och 
som en viktig del i det livslånga lärandet ska skolorna ge eleverna kunskaper, 
färdigheter, respekt och lust att lära. Fokus ska läggas på de grundläggande 
redskap/verktyg eleverna behöver för att klara sig i skolan, i dagens samhälle och 
livet som väntar efter skoltiden. 
 
Grunden ligger i det livslånga lärandet där alla människor har tillgång till utbildning 
genom hela livet – från förskola till högre utbildning. Grundläggande utbildning ska 
komma människor till del efter egna förutsättningar och egen förmåga, vara öppen 
för alla och bekostas av oss alla gemensamt. 
 
All undervisning i Landskrona ska följa en tydlig utveckling från förskolan till 
vuxenutbildningen med samma mål som förstärks genom skolperioden. Eleverna ska 
tydligt se att utbildningen följer en röd tråd som möjliggör individuellt anpassad 
studiegång både för den som behöver mer tid och den som kan gå snabbare fram. 

Lust att lära 
Alla elever ska känna lust att lära och att skolan är en tillgång och ger möjlighet – en 
plats man gärna söker sig till. Ingen ska bli trött på skolan – möjligen av. Efter 
skoldagen ska eleverna ha tillgång till skolan och kunna möta professionell personal. 
Vi vill erbjuda meningsfulla sysselsättningar på fritiden t.ex. att kunna förfina, 
fördjupa och/eller förkovra. Om läxor ges ska det finnas möjlighet till hjälp och stöd. 
Lusten att fortsätta lära ska också erbjudas sommartid genom sommarskolor eller 
olika kunskapsläger. De ska vara öppna för alla barn som vill ha extra hjälp eller helt 
enkelt vill gå vidare av eget intresse. 
 
Skolans uppdrag är att ge alla elever gedigna kunskaper, en demokratisk och social 
fostran och lust att vilja lära mer. I dagens skola är den största utmaningen att höja 
resultaten för alla. En modern kunskapsskola sätter kvalitet och kreativitet i centrum. 
Varje barn ska ges möjlighet att växa och utvecklas som individ. Den enskilde 
elevens utveckling står i centrum. 

Kulturskola tillgänglig för alla 
Vi tar fasta på att framtiden kräver innovativa, normbrytande, nyfikna och kreativa 
människor. Genom en medveten satsning på de estetiska lärprocesserna och de 
konstnärliga språken ökas elevernas självförtroende och skapar inre trygghet. 
Kulturskolans verksamhet ska göras tillgänglig för alla. 
 
Alla elever lär sig själv vid rätt mognadstillfälle, när intresse väckts och lusten finns, 
när han/hon behärskar rätt redskap. Genom handledning av professionella 
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pedagoger, vilka är dörröppnare till kunskaper och insikter, i konsten att lära eleverna 
lära och att ha lust att lära mer, med rätt kunskap i rätt tid är alla kunskaper 
tillgängliga. Därför ska fokus läggas på grundläggande färdigheter och redskap. I 
grunden ligger alltid tala, läsa, skriva och räkna till vilka ytterligare färdigheter kan 
läggas till. Det är viktigt att dagens digitala teknik och sociala medier inkluderas bland 
skolans redskap och arbetsmetoder vilket kan uppmuntra till flexibla lärsituationer. 
All kunskapsförmedling måste ge redskapen att självständigt tolka och värdera 
information, se sociala sammanhang och skilja mellan fakta och värderingar. 

En skola med trygghet och trivsel 
En trygg skola är grundläggande för att lärande ska uppstå. I Landskrona har all 
personal lika stort ansvar att trivsel och trygghet skapas. Skolan ska vara fri från 
mobbning, från könstrakasserier och från rasism och främlingsfientlighet. 
Nolltolerans ska gälla mot allt kränkande bemötande – inte minst i de risker som 
finns via de digitala medierna. Allt arbete i skolan ska ske i nära samarbete och 
tillsammans med hemmen.  Skolans mål, innehåll och arbetssätt måste göras 
begripligt och hanterbart för alla inblandade. I Landskrona ska utvecklas en nära 
delaktighet för föräldrar/vårdnadshavare som ska ges ett verkligt inflytande. 
 
Förskolan är starten i det livslånga lärandet. Förskolan ska kännetecknas av trygghet, 
lek och lärande. De små barnens lust och möjligheter att lära ska tas tillvara. En 
genomtänkt träning ska påbörjas med särskild vikt att lära sig läsa och tidigt befästa 
läsförståelsen så att barnen tidigt får nycklar till att kunna söka kunskaper, sovra i 
kunskapsmängden och förstå sammanhang. 
 
Vi vill sätta fokus på förskolan och skapa en trygg och harmonisk verksamhet. Vi vill 
göra en översyn över de miljöer och lokaler som förskolan disponerar. Inte minst 
viktigt är att skapa en lugn miljö där t.ex. ljudnivåer måste minskas. 
 
Samhällets förändring där traditionella arbetstider förändras med ökad flexibilitet och 
den digitala utvecklingen och med radikalt förändrade arbetsmönster gör det viktigt 
att se över när förskolor skall vara öppna. Vi vill skapa ökade möjligheter att kunna 
lämna barn till en trygg omsorg, även med inslag av pedagogik, på s.k. obekväma 
tider genom ökat öppethållande kvällar och helger, med fler platser för nattomsorg. 

Minska barngrupperna i lägre åldrar 
Vi vill satsa på att minska barngrupper i lägre åldrar. Små barngrupper i förskolan 
och mindre elevgrupper inom skolans lägre årskurser. 
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Skolan och förskolan ska aktivt bidra till att utjämna människors livschanser. En 
sammanhållen och likvärdig skola är en förutsättning. Idag ökar skillnaderna mellan 
skolor och det bli allt mer viktigt att fördela tillgängliga resurser utifrån 
socioekonomiska faktorer. Det fria skolvalet förstärker segregation och ökar klyftan 
mellan resursstarka och resurssvaga elever. Vi vill se över resursfördelningen i 
Landskrona för att skapa rättvis fördelning.  Vi vill också aktivt verka för att de 
skickligaste lärarna attraheras till skolor med lägst resultat. 
 
Avgifter i förskolan/skolan ska inte förekomma. 
 
Utbildningsnivån i allmänhet måste höjas genom att hålla en god standard på 
utbildningarna i kommunen. Högskoleetableringen i Landskrona är en viktig del i 
detta, att yrkesutbildningarna ligger väl i fas med näringslivets efterfrågan är en 
annan. Det är centralt med en god relation mellan skola och näringsliv, så att den 
yrkesutbildning som ges överensstämmer med den som näringslivet efterfrågar.  
 
De yrkesförberedande gymnasieutbildningarna är viktiga och måste vara anpassade så 
att de kunskaper som eleverna förvärvar är omedelbart användbara i yrkeslivet. 
Komvux ska berikas med fler yrkesinriktade kurser som bygger på både Landskronas 
och regionens industriella struktur och tradition men också på nya framtidsbranscher. 
Ett livslångt lärande innebär möjligheter till omskolning och ny utbildning mitt i livet. 
Utbildning ska uppmuntras och vara både en personlig som yrkesmässig 
språngbräda.  
 
Ett lokalt utvecklingscentra som knyter samman näringsliv, utbildning och 
myndigheter ska inrättas. Yrkesutbildningar, högskoleutbildningar och 
inkubatorverksamhet för att utveckla nya företag ska knytas samman med detta 
centra. 

Välfärden – ett socialdemokratiskt signum 
Människors trygghet är grunden för ett gott liv och kittet i samhällssolidariteten. Vi 
ska aldrig behöva tvivla på att välfärden verkligen finns där när vi behöver den. En 
väl utbyggd välfärd, som omfattar alla och fördelas efter behov, är en avgörande 
byggsten för att skapa ett Landskrona för alla. 

Jämlika livsvillkor ger värdigt liv åt alla 
Omsorgen om våra äldre och personer med funktionsnedsättning ska prioriteras. 
Äldre och funktionshindrade ska ha rätt till en värdig äldre- och handikappomsorg 
präglad av trygghet, meningsfullhet, delaktighet och ett gott bemötande. 
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Äldre- och handikappomsorg ska sätta den enskilde i centrum där personalen aktivt 
arbetar hälsofrämjande, där våra äldre har ett bättre liv, där deras sinnen stimuleras 
och deras önskemål tillgodoses. Äldres rätt att bo ihop, även på äldreboendet, är en 
självklarhet för oss. 
 
Trygghetsboende är en boendeform med lägenheter speciellt anpassat för fortfarande 
relativt friska äldre, med tillgång till matsal och gemensamhetslokal. Genom att skapa 
denna form av boende kan vi ge våra äldre ett alternativt boende med en bekvämare 
och mindre ensam vardag. 
 
Äldre människor ska inte behöva se nya ansikten varje gång hemtjänsten är på besök. 
Målet är att hemtjänstpersonalen ska ha en stund över då och då och faktiskt kunna 
sätta sig ner och prata med den äldre. Vi följer nogsamt utvecklingen när det gäller 
hur och var maten till våra äldre produceras. Vårt mål är att maten som serveras på 
våra äldreboende och inom hemvården ska vara god, nyttig och gärna närproducerad. 
 
För de äldre som med eller utan hemtjänst av olika orsaker känner sig otrygga vill vi 
satsa på fler trygghetsplatser.  Det ska vara individen själv som avgör behovet av att 
flytta in i trygghetsboende.  
 
Alla ska ha rätt till bra vård i livets slutskede, därför vill vi återskapa det palliativa 
team som gav vård och stöd till sjuka och deras anhöriga i hemmet.  
 
Alla människor ska ha samma möjligheter i samhället oavsett funktionsnedsättningar. 
En människas funktionsnedsättning kan vara medfödd eller förvärvad, synlig eller 
osynlig och mer eller mindre hämmande. Ingen människa ska behöva bli eller känna 
sig kränkt eller ifrågasatt oavsett om det gäller av andra människor, företag, 
organisationer eller myndigheter. Speciellt utsatta är människor med psykiska 
funktionsnedsättningar. Bostäder ska handikappanpassas vid behov och 
gruppbostäder ska finnas i tillräckligt antal. 

Lagen om valfrihet - LOV 
Vi vill avskaffa Lagen om valfrihet inom hemvården och omsorgen i Landskrona. 
Den handlar primärt inte om pengar dvs att privata entreprenörer bedriver en mer 
kvalitativ vård och omsorg än den offentliga eller att de privata alternativen är 
billigare. Lagen om valfrihet handlar primärt om att göra omsorgen till en marknad, 
sociala rättigheter till en handelsvara och medborgaren till kund. Det visar sig att 
privata alternativ generellt sett har lägre personaltäthet och brister i personalens 
meddelarfrihet. Att privata entreprenörer inom dessa verksamhetsområden dessutom 
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ofta tar ut vinster ur den verksamhet de bedriver och delar ut som bonus till sina 
högre tjänstemän, eller som aktieutdelning till ägarna är inte synonymt med god 
ekonomisk hushållning. 
 
Det är en självklarhet att de skattemedel som används för att bedriva vård och 
omsorg ska användas till välfärd och eventuella överskott återinvesteras i 
verksamheten. Våra gemensamma skattemedel ska inte hamna i fickan hos 
riskkapitalbolag i skatteparadis. Att ta hand om människor är inte samma sak som att 
tillverka och sälja bilar. 

Utveckla – avveckla ej Landskrona lasarett 
Under flera år har Region Skåne skurit ned i den skånska sjukvården. Den borgerliga 
regionledningens förslag om strukturförändringar i den skånska sjukvården innebär 
ett dråpslag mot Landskrona lasarett som på sikt riskerar att lasarettet ersätts av en 
sjukstuga. Sedan tidigare har man avvecklat Norrestads vårdcentral. 
 
Vi menar att sjukhusvården ska finnas över hela Skåne och att Landskrona behöver 
ett eget lasarett. Det garanterar närhet och ökar tillgängligheten för de landskronabor 
som tillfälligt blir sjuka och behöver uppsöka läkarvård. Med ett eget utvecklat 
lasarett i Landskrona ökar människors trygghet. Därför ska vi göra allt som står i vår 
makt att utveckla, inte avveckla, Landskrona lasarett. 

Kollektivtrafik och färdtjänst  
Kollektivtrafiken ska vara det självklara och mest attraktiva alternativet då det inte är 
möjligt att gå eller cykla. Taxan ska sättas så att det alltid lönar sig att åka kollektivt 
före ensamresande i privatbil. 
 
För de landskronabor som inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken är den 
särskilda kollektivtrafiken – färdtjänsten – helt avgörande för om man ska kunna 
delta i samhällslivet och kunna åka till sitt arbete. Färdtjänsten är en viktig del av en 
solidarisk välfärdspolitik. Färdtjänsten ska lösa behov av resor med en god service 
och till en kostnad som motsvarar taxan för kollektivtrafiken.  
 
Kollektivtrafik är ett smart sätt att resa. Inte minst gynnar det både klimatet och 
miljön på ett positivt sätt. Vi vill i ett första steg prova avgiftsfri kollektivtrafik för 
ålderspensionärer. Kollektivtrafiken till kommunens kyrkbyar måste utvecklas och bli 
bättre. Ungdomar, äldre och yrkesverksamma ska inte behöva vara beroende av flera 
bilar för att kunna ta sig till sina verksamheter. Stadsbussarnas linjesträckning ska 
utvecklas och inledningsvis gå även till Örja och Häljarp. 
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Attraktivt boende och attraktiva boendemiljöer 
För oss socialdemokrater är en bra bostad och attraktiva boendemiljöer för alla en 
självklarhet. Historiskt sett har flera av kommunens större bostadssatsningar kommit 
till efter initiativ från socialdemokraterna. Vi kan peka på satsningarna i bland annat 
Nyhamn, kvarteret Smeden och BoKlok vid före detta parkförvaltningens förråd. 
Köpet av omfattande markområde av Svalöf-Weibull möjliggör för kommunen att 
planlägga nya bostadsområden för att ytterligare utveckla Landskrona. 

Boendet, mer än bara väggar och tak 
Attraktivt boende handlar för oss om attraktiva boendemiljöer. Det är för oss 
socialdemokrater en självklarhet för att utveckla hela kommunen. 
 
Kommunfullmäktige har sedan några år tillbaka beslutat att Exercisfältet ska utgöra 
naturreservat. Det är dessutom ett av få grönområden i tätorten och dess 
naturvärden är viktiga att slå vakt om. Exercisfältet är en del av en attraktiv 
boendemiljö. 

!
Borstahusen, med sin camping, semesterbyn, Lill-Olas och golfbanan ger 
landskronaborna möjlighet till fritid och rekreation i kustnära miljö och har dessutom 
en positiv inverkan på turismen. Området utgör endast en liten del av kuststräckan 
och ska som vi ser det behållas och utvecklas som campingplats och turistmagnet, för 
fritid och rekreation.  

!
Det är vår förhoppning att stora områden av Västra Fäladen och Säbyvång kommer 
att bebyggas. Då är det viktigt att det också finns plats för en attraktiv boendemiljö 
med fritid- och rekreationsmöjligheter i närområdet. Ulkavallen är ett perfekt område 
för den typen av aktiviteter och ger barn och ungdomar möjlighet till spontanidrott. 
 
Blandade boendeformer genom fler hyresrätter i byarna och på väster, med fler 
bostadsrätter i centrum, på öster och i kommunens norra delar är viktiga satsningar. 
Nya attraktiva bostäder är en del i att utveckla Landskrona. Landskrona som 
boendeort kan bli mycket bättre. Bostadspolitiken ska också inriktas mot och omfatta 
befintliga bostäder och bostadsområden.  

Bostadsutveckling – ett gemensamt projekt 
Vi ser nödvändigheten i att satsa på bostadsutveckling med det tydliga och konkreta 
syftet att rusta upp och förädla (förbättra) dåliga fastigheter och utveckla befintliga 
boendemiljöer. Det handlar om allt från renovering och upprustning, till nya och 
trygga boendemiljöer med till exempel lekplatser för barn och rekreation för vuxna. 
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Arbetet ska ske i nära samarbete med privata fastighetsägare, intresserade och erkänt 
duktiga fastighetsbolag. 
 
I det fall allmännyttan kan bidra med kompetens och lokalkännedom ska 
Landskronahem aktivt delta i arbetet. Vi menar däremot att allmännyttans 
hyresgäster inte ska stå för notan av att rusta upp och utveckla kommunen. Det är en 
angelägenhet för alla landskronabor.  

Bostaden, en social rättighet 
Allas rätt till en bostad är en grundsten i ett välfärdssamhälle. Socialdemokraterna vill 
därför aktivt förebygga, förhindra och minska hemlösheten i Landskrona. Alla ska ha 
rätt till tak över huvudet. 
  
Hemlöshet är ett sammansatt och komplicerat samhällsproblem som kräver många 
olika åtgärder. Kommunen måste förbättra det sociala och förebyggande arbetet mot 
hemlöshet. 
 
Landskrona behöver utveckla flera olika sorters boenden för hemlösa på vägen mot 
en egen bostad. Det behövs dels enkla former av boenden i avvaktan på en varaktig 
bostad liksom boenden med socialt stöd och dels olika former av ”tröskelboenden” 
där man successivt kan ta mer ansvar och sedan få chans till en ordinarie bostad. 
 
Kommunen kan göra det lättare för människor att ta sig ur hemlöshet genom att 
erbjuda kontaktpersoner som hjälper till i kontakten med sjukvård, myndigheter och 
hyresvärdar. 
 
Ungdomar ska inte tvingas bo hemma på grund av bostadsbrist eller för att 
boendekostnaderna är för höga. Vi Socialdemokrater vill se till att det finns bostäder 
till rimliga kostnader till ungdomar i Landskrona. Dessutom är det en viktig satsning 
med tanke på de korta avstånden och den välutbyggda kollektivtrafiken i 
Öresundsregionen. Då ska ungdomar kunna bo i Landskrona och pendla till 
utbildning eller arbete. 

Kriminalitet bekämpas med åtgärder på både lång 
och kort sikt 
Kommunens samarbete med Polisen ska intensifieras och påtryckningar mot 
regeringen för att bekämpa kriminaliteten ska bli större. Särskilt viktigt är att polisen 
har hög närvaro vid de tider och på de platser då risken att bli utsatt för brott är extra 
stor. Det kräver att polishuset är öppet och tillgängligt för de människor som 
behöver Polisens hjälp och att det finns fler poliser stationerade i Landskrona. 
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På längre sikt krävs helt andra åtgärder. Stadens stora klyftor måste minska. För det 
krävs krafttag mot den höga arbetslösheten, barnfattigdomen och utanförskapet. 
 
I vår stad ska vi göra allt vi kan för att förhindra våld och övergrepp i nära relationer. 
I det arbetet ska en bred politisk referensgrupp med representanter från samtliga 
partier tillsättas för att kunna förankra och ge kraft åt de insatser som krävs.  

Bra personalpolitik ger värdigare välfärd 
Personalen är välfärdens viktigaste tillgång. Bra anställningsvillkor höjer kvaliteten i 
välfärden. Landskrona ska vara en mönsterarbetsplats. Vi vill minska andelen 
tillfälliga anställningar, avskaffa de så kallade delade turerna, öka personalens 
inflytande över sitt arbete, införa rätt till heltid och skapa bättre förutsättningar för 
kompetensutveckling. De förutsättningar vi som arbetsgivare ger dem som ser till att 
våra äldre och funktionshindrade har ett gott liv, att våra barn och unga lyckas i 
skolan, påverkar i stor utsträckning verksamhetens kvalitet.  
 
Vården, skolan och omsorgen är värda en personal som trivs med sina jobb, har en 
bra arbetsmiljö och en lön de kan leva på. Vi vill att människor ska vilja arbeta inom 
den offentliga sektorn även i framtiden. Därför måste vi också bli bättre som 
arbetsgivare. Vi måste sluta snåla in på resurser som skapar en bättre psykisk och 
fysisk arbetsmiljö, vi måste se till att statusen höjs och att utvecklingsmöjligheterna 
inom dessa yrkesområden blir bättre. Genom att ta bättre hand om vår personal och 
ge dem ett värdigare arbetsliv ger vi alla landskronabor som är i behov av välfärden 
en tryggare och trevligare vardag. En bra personalpolitik lönar sig i längden. 

80 procents beröm, 20 procents kritik - då blir det 
balans 
Vi måste bli bättre på att leva som vi lär. BRA i Landskrona – Bemötande, Resultat, 
Ansvar – är en god värdegrund. För att den ska få acceptans och genomslag krävs ett 
ledarskap som bygger på förtroende och öppenhet. Chefskapet ska uppmuntra till 
samarbete för att skapa engagemang och meningsfullhet i hela organisationen. 
Annars riskerar vi en organisation som utvecklar en misstänksamhetskultur med 
personalflykt och rekryteringssvårigheter som följd. 
 
Alla fel och övergrepp som förekommer i kommunen och i kommunens 
förvaltningar måste minimeras. Därför ska anmälningar av allvarliga oegentligheter av 
fel och övergrepp bli en naturlig del av kommunens värdegrund BRA 
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Kommunen som 

…producent 
Människor är olika och den lösning som fungerar bra för den ena passar inte för den 
andra. Som medborgare måste vi kunna välja och välja bort. Skolan, äldreomsorgen 
och andra kommunala verksamheter måste därför alltid utvecklas för att vara flexibla, 
lyhörda och kunna erbjuda en mångfald av alternativ. 
 
Privatisering i olika former förs ofta fram som ett medel för att öka valfriheten och 
effektivisera kommunens verksamheter. Det finns inget som säger att det privata 
vinstintresset är en bättre drivkraft för den nödvändiga utvecklingen av kommunens 
verksamheter.  
 
Genom konkurrensutsättning har det öppnats upp för privatisering i Landskrona. 
Äldreomsorg, hemtjänst och en rad kommunala verksamheter handlas idag upp på 
den öppna marknaden. 
 
Det som började som en tro på att medborgarnas valfrihet ökar med privatiseringar, 
har i praktiken kommit att handla om de privata företagens rätt att göra affärer med 
skattepengar. Kommunens uppgift är inte att fördela uppdrag mellan privata företag. 
Privatisering får aldrig bli ett mål i sig. Det är socialdemokraternas uppfattning att 
kommunen bör utveckla större delaktighet bland personal och medborgare. 
Personal- och föräldrakooperativ, självförvaltningar och självstyre i både 
skola/förskola, äldre- och handikappomsorg måste uppmuntras. Men generella 
privatiseringar och vinstintressen hör inte hemma i välfärden! 

…konsument  
Landskrona stad köper varor och tjänster för stora belopp varje år. Den offentliga 
upphandlingen är därmed en viktig fråga för landskronaborna. En tydlig styrning och 
samordning är nödvändig för att kommunen ska kunna få rätt kvalitet till rätt pris 
samtidigt som man hushåller med skattepengarna.  
 
Omfattningen av inköpen ger Landskrona stad stora möjligheter och ett ansvar att 
påverka hur och under vilka villkor de varor och tjänster man köper produceras. 
Kommunens inköp ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara och 
samtidigt skapa incitament till miljöteknisk utveckling inom respektive område. 
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Oavsett om varan eller tjänsten produceras lokalt eller utomlands måste krav ställas 
på att leverantörerna tillämpar den arbetsrätt som finns i tillverkningslandet och att 
grundläggande konventioner om förbud mot bland annat tvångsarbete och 
barnarbete samt konventionerna om rätt att bilda fackföreningar och lika lön för 
kvinnor och män följs. Vid upphandling av bygg-, städ- och andra tjänster ska krav 
givetvis ställas på löne- och anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal i 
branschen eller likvärdiga villkor. Våra skattepengar ska inte bidra till lönedumpning 
eller ovärdiga arbetsvillkor.  
 
Utöver dessa sociala och etiska villkor ska Landskrona kommuns inköp av varor och 
tjänster uppfylla långtgående miljökrav. Sedan 2010 är Landskrona en Fairtrade City. 
Fairtrade, eller rättvis handel, är en oberoende produktmärkning som bland annat 
innebär att odlare och anställda i utvecklingsländerna får bättre levnads- och 
arbetsvillkor. Med en etisk och miljöanpassad upphandling kan Landskrona stad vara 
pådrivande för ny miljöteknik, energisnålare produkter och ge odlare och anställda 
förutsättningar att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.  

En god ekonomisk hushållning avgörande 
för välfärd och trygghet 
En stark offentlig ekonomi är viktig för att kunna trygga välfärden. Vi måste utveckla 
en ny ekonomisk styrmodell för resursfördelning och ökad produktivitet i kommunal 
verksamhet. Det fungerar inte väl när budgetberedningen år efter år beslutar om 
sparbeting i verksamheterna för att kunna hålla budget. 
 
Kommunens nämnder och förvaltningar måste få leva efter en ekonomisk modell 
där ekonomisk rationalitet och produktivitetsökningar uppmuntras och belönas. 
Stadens ekonomikontor ska i nära samverkan med ekonomisk forskning kring 
offentlig ekonomi och i benchmarkingprojekt med andra kommuner utveckla 
kommunens ekonomiska styrning. 

Tydligare och effektivare ekonomisk styrning 
På kort sikt kan vi redan nu göra viktiga förändringar. Dagens ekonomiska 
styrmodell med mål och budget innehåller alldeles för många mål på alltför många 
nivåer vilket försvårar både planering och uppföljning. Den ekonomiska styrningen 
har inte fått den omsorg som krävs för att få ordentlig genomslagskraft. 
 
Ekonomisk styrning och beredning ska ges hög prioritet. Budgetberedningarna ska 
öppna upp för politisk diskussion och avstämning mellan kommunstyrelsens och 
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ansvariga facknämnder. Vid dessa träffar är det viktigt att det uttalas vilka 
förväntningar och ansvar som finns från kommunstyrelsens sida.  
 
Ansvaret med utvärdering ska lyftas upp och få en mer framskjuten position. Vi ska i 
högre utsträckning arbeta med jämförelser och nyckeltal.  

Värna vårt gemensamma verksamhetskapital 
Det svenska samhället har växt fram genom en fortlöpande demokratisk process där 
förtroendevalda personer fattat de beslut som berör alla och skapat de gemensamma 
verksamheter som vi anser blir bäst om de bedrivs tillsammans. 
 
Skolan är ett sådant exempel. Vi har en gemensam lagstadgad skola i Sverige som 
finansieras genom att vi tillsammans betalar skatt. Vi vill att skolan skall vara lika för 
alla och bygga på en skolutveckling som möter framtiden. Vården av sjuka och gamla 
är ett annat exempel. Utvecklingen, sättet vi bor på och vårt sociala liv, ger inte längre 
möjlighet att vårda våra åldrande släktingar själva. Vi har därför skapat en gemensam 
trygghet genom kollektiva åtgärder. 
 
Listan kan göras lång av sådant som vi under lång tid byggt upp gemensamt och i 
demokratiska val och i politiska diskussioner skapat som ett kollektivt 
verksamhetskapital. De kommunala verksamheterna innebär också att vi tillsammans 
byggt upp en enorm kompetens av kunskaper och erfarenheter genom vår 
organisation och personal.  
 
Vi socialdemokrater vill värna detta och den kompetens som finns. Vi vill inte sälja ut 
det kapitalet till lägstbjudande i tron att andra, privata aktörer, kan utföra våra 
verksamheter mer effektivt med högre kompetens och med bibehållen standard. Vi 
vill värna våra gemensamma tillgångar så att alla medborgare känner sig delaktiga och 
trygga i förvissningen att de finns och fungerar när man behöver stöd, hjälp eller 
service, vare sig det är förskola, skola, socialtjänst, vuxenutbildning, äldreboende, 
bibliotek, konstupplevelser eller tillgång till meningsfull fritid et cetera. 

Uppmuntra effektiviseringar, bejaka strukturella förändringar 
I takt med att samhället förändras är det viktigt att alltid ifrågasätta varför vi gör på 
det ena eller det andra viset. Naturligtvis kan det finnas arbetsuppgifter som kan 
göras på ett nytt, effektivare och kanske bättre sätt. 

!
En socialdemokratisk politik uppmuntrar till intern självvärdering. 
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De verksamheter som inte längre prioriteras eller som efterfrågas i mindre 
omfattning skall självklart inte drivas för sin egen skull. Sådana verksamheter kan 
rationaliseras bort och de ekonomiska medlen föras över till annat som är viktigare 
och mera efterfrågat. 
 
Strukturella förändringar har i alla tider och i alla verksamheter fått och skall få 
konsekvenser för omfattningen av en verksamhet. Det betyder att när behoven ökar 
skall verksamheterna förändras i motsvarande grad och tvärtom. Strukturella 
förändringar är en självklar anpassning till verksamhetens omfattning. I första hand 
skall personalförändringar ske genom att utnyttja pensionsavgångar och andra 
vakanser som kan uppstå.  
 
Välfärden, behoven och de politiska prioriteringarna ska styra verksamheternas 
inriktning, omfattning och kvalitet. Inte tvärt om. 

Uppmuntra innovativa projekt 
En stad utvecklas ofta genom nya, goda och spännande idéer som kommer från både 
personal och förtroendevalda. Därför är det viktigt att alltid bevaka omvärlden 
genom att vara närvarande på kurser, konferenser, olika nätverksmöten och 
studieresor där man möter andra människor och utbyter idéer. Ofta leder nya idéer 
till ett projektförslag som inte sällan kommer igång. I projekten utvecklas 
verksamheterna och viktiga erfarenheter skapas. I Landskrona bedrivs det många 
spännande projekt. 
 
Idén med ett projekt är att det skall drivas bredvid och utanför ordinarie verksamhet 
och alltid vara tidsbegränsat. Det finns en uppenbar risk att projekt som kräver 
särskilda medel fortsätter att ligga utanför budget men så småningom ändå blir en del 
av grundverksamheten. 
 
Vi socialdemokrater vill uppmuntra innovativa projekt men samtidigt vara tydliga 
med att projekt har en början och ett slut. Syftet är att prova något nytt och som 
också ska kunna ersätta något av det gamla. De projekt som anses vara lyckade bör 
ersätta och inte enbart komplettera kommunal verksamhet, i annat fall ska de 
avvecklas. Svårigheten är alltid att sluta med sådant man gjorde tidigare. Samtidigt är 
det viktigt att skapa en grundtrygghet i systemet som gör att personal vill och vågar 
pröva något nytt. 
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Fritid och rekreation för alla landskronabor 
Parkerna, våra stränder och trädgårdskolonier är viktiga oaser för rekreation, lugn 
och hälsa liksom för biologisk mångfald. Vi vill utveckla stadens parker och stränder 
och hålla dem välskötta. Med en konsekvent stadsplanering tillskapas småparker för 
barn och gamla, ytor för idrott och andra aktiviteter, trädgårdskolonierna ska bevaras 
och alléer och gröna stråk för promenader och cyklister ska utvecklas. Den gröna 
parklinjen som går genom staden ska värnas och utvecklas. 

Kulturstaden 
Socialdemokraterna i Landskrona vill vidga begreppet kultur, till en grundläggande 
livskvalitetsfråga och en grundbult för vårt demokratiska samhälle. Vi vill bredda 
diskussionen och frikoppla kulturbegreppet från konstbegreppet, vilket kortfattat kan 
beskrivas att konsten är en del av kulturen – inte tvärtom.  
 
Kulturen i dess många former och uttryck ökar förståelse för oss själva och för 
varandra, förmågan till kritisk granskning och omprövning, den inspirerar till nya 
tankar och gör livet meningsfullt. 
 
Vår kulturpolitik tar utgångspunkt i att se till vilka kulturresurser som finns i 
Landskrona och hur dessa kan användas för att utveckla staden och förstärka dess 
identitet. Kulturen skall vara tillgänglig för alla och skall därför i princip vara 
avgiftsfri.  Folkbildning är ett honnörsord för oss vilken ska värnas genom föreningar 
och folkbildningsförbunden. Samtidigt är vi öppna för den stora förändring som 
samhället genomgår vilket alltid tvingar oss att ompröva tidigare medel och metoder. 
Där är vår kulturpolitik framtidsorienterad och vi vill utveckla den och hela tiden 
ligga i framkant med utvecklingen. 
 
Vi kommer att satsa på ett så kallat digitalt hus i Landskrona som inte bara möjliggör 
visning av traditionella biograffilmer utan också ger möjlighet att skapa och stimulera 
utvecklig av rörlig bild ur ett bredare perspektiv i Landskrona. 
  
Vi Socialdemokrater vill värna teatern men även anpassa den till en modern tid. 
Exempelvis bör möjlighet finnas att visa digitala sändningar av konstupplevelser i 
form av operor och teaterföreställningar. Kommunen skulle även själv kunna 
arrangera olika teaterföreställningar och på så sätt garantera en mångfald av utbud till 
olika intressegrupper. Detta som komplement till de föreningsdrivna arrangemangen 
och föreställningar med olika teatergrupper. Vi vill stödja den aktiva 
amatörteaterverksamheten för barn, unga och vuxna. 
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Vi vill satsa på en så kallad kulturskola för alla oavsett om den till sin organisation 
tillhör kulturen eller skolan. Kulturen ska bli en integrerad del av grundskolan så att 
alla barn oavsett ålder, etnicitet, kön och olika familjetraditioner får en lika stor chans 
att komma i kontakt med de konstnärliga uttrycksformerna. 
 
Vi vill också finna former för att lyfta fram Arbetarrörelsens historia som en för hela 
Landskrona central angelägenhet. Centrum för Arbetarehistoria är en viktig 
kulturforskning vars verksamhet i Landskrona vi vill värna och utveckla. Vi vill också 
satsa på levande folkfester i staden där mångfalden tydliggörs och förstärks. Den 
årliga karnevalen vill vi utveckla till en folkfest där stadens alla föreningar, alla 
förvaltningar, skolor och privata aktörer inbjuds att vara med.  
 
Kulturnämnden ska ha sin egen förvaltningsorganisation. 

Folkrörelsestaden 
Föreningslivet har en stark ställning i Landskrona, mycket beroende på en tidigare 
målmedveten socialdemokratisk politik. Denna är grundad såväl på föreningarnas 
självständighet, som på samhällets erkännande av hur viktiga föreningarna är för 
samhällsbygget i dess helhet. 
 
Föreningarnas roll får inte reduceras till att bli entreprenörer till kommunen, men 
kommunen måste axla sitt ansvar för att ge goda möjligheter till ett blomstrande 
föreningsliv. Långsiktigt hållbara spelregler, med klara riktlinjer för ekonomiskt stöd 
är en förutsättning för att föreningslivet ska vara gott. I en stad som Landskrona där 
förutsättningarna, behov och önskemål från medborgarna förändras i ett högt tempo, 
är en ständigt pågående dialog mellan föreningsliv och kommun nödvändigt. 
 
Verksamheten i föreningslivet har en långsiktig demokratisk fostran, med allt vad det 
betyder av förmåga att skaffa sig kunskaper att organisera sig och fatta gemensamma 
beslut, och medför indirekt en insikt i hur demokratin fungerar och en vilja och 
förmåga att engagera sig i samhällsfrågor. Gemensamma mötesplatser i hela 
kommunen är därför viktigt. 

Idrottsstaden 
Vi stödjer en fri och självständig idrottsrörelse som värnar om god etik, jämställdhet 
och integration. Vi stödjer både bredd- och elitidrotten. Vi tror att en satsning på 
bredd leder till en bra elit, och tvärt om. 
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Alla människor ska ha möjlighet att delta på sina egna individuella villkor. 
Handikappidrotten är viktig inte bara för den fysiska träningen utan även för att den 
ger förutsättningar för social gemenskap. För oss är detta en prioriterad verksamhet.  
  
Tillsammans med landskronaborna och föreningslivet vill vi göra en översyn av 
behoven av arenor, planer och anläggningar på både kortare och längre sikt. Det kan 
röra sig om allt från enklare boulebanor till arenor.    
 
Föreningarna i Landskrona är i toppklass i många avseenden och föreningarna utgör 
stommen i Landskrona som en idrottsstad. Men även de som individuellt utövar 
olika former av idrott ska få sina behov tillgodosedda. Därför måste Landskronas 
idrottspolitik inriktas utifrån två parallella spår, som är inbördes beroende av 
varandra; satsningar på både de stora sporterna och klubbarna samt på de små 
sporterna och spontanidrotten. 
 
En bra elit kräver breda ingångar och möjligheter för barn att leka och röra sig 
spontant på sin fritid utan organiserad hjälp, transporter och medlemskap i en klubb. 
Spontanidrott utgör dessutom en folkhälsosatsning vi verkligen tror på. Det är lika 
mycket idrott att gå en promenad som att spela fotboll. Båda typer av aktiviteter bör 
stimuleras. 
 
Samverkan berör i högsta grad föreningslivet. LISA, som är ett intresseorgan för 
idrottsrörelsen i Landskrona, är en självklar samarbetspartner. Ytterligare ett område 
där samverkan är naturligt, är kring driften av anläggningarna i Landskrona. 
 
På kort sikt måste vi nyttja befintliga lokaler bättre och prioritera underhåll för att 
göra lokalerna mer ändamålsensliga. Bland annat bör idrottshallar och gymnastiksalar 
rustas upp. På längre sikt måste vi ta fram en handlingsplan för vilka 
anläggningsbehov som behövs för de orter som ligger utanför tätorten. 
 
En viktig idrottspolitisk markering för oss är den så kallade nolltaxan. Fri tillgång till 
kommunens idrottsanläggningar för våra klubbar och föreningar innebär att 
medlemsavgifter för framförallt barn och ungdomar kan hållas nere. Särskilda 
verksamhetsbidrag för de föreningar som äger sina egna anläggningar ska utredas. 
 
Fritidsnämnden ska ha sin egen förvaltningsorganisation. 

Den gröna och miljövänliga staden 
Vi vill att Landskrona ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart, där 
människors livskvalitet kan öka utan att det skadar vår gemensamma miljö. I dag har 
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vi mer kunskap än någonsin tidigare om hur miljön påverkar våra liv och hur vår 
livsstil påverkar miljön. Vi vill med gott samvete kunna lämna över ett hållbart 
samhälle till våra barn och barnbarn. 
 
Klimatfrågan är en ödesfråga. Om hela världen hade den resursförbrukning som vi 
har i Sverige skulle det behövas mer än tre jordklot för att försörja jordens 
befolkning. Omställningen kommer att ställa krav på oss. Vi behöver minska 
energianvändningen samt använda nya miljövänliga och effektiva bränslen och 
tekniker. Vi måste återvinna istället för att förbruka. Vi behöver alla se över hur vi 
reser, bor och handlar. 
 
Den socialdemokratiska satsningen på trådbussarna, utvecklingen till så kallade slide 
in-bussar och vindkraft på Gipsön där tradition och framtid möts, är ett utmärka 
exempel på framsynt miljöpolitik. Vi vill att Landskrona ska bli Sveriges bästa 
miljökommun och Sveriges mest klimatsmarta stad. Därför ska ytterligare satsningar 
inom klimat- och miljöområdet ske. Det handlar om allt från miljövänliga transporter 
och kommunikationer till passivhus och renovering av kommunala fastigheter. 
 
Landskrona kommun ska driva på utvecklingen genom att ställa krav på bästa möjliga 
miljöteknik vid inköp och upphandling av arbetsfordon, färdtjänst och andra 
transporter.  
 
Vid all offentlig upphandling är det viktigt att krav ställs som minskar utsläpp av 
växthusgaser och förbättrar miljön. Vi ska främja alternativa energislag i kommunala 
fastigheter och ny bebyggelse ska utformas för att fungera med långsiktigt hållbar 
energihushållning. 
 
Människor upplever att många kör alltför fort i stadens centrala delar vilket skapar en 
otrygg trafikmiljö. Vi vill därför verka för att sänka hastigheten till 40 km/tim i 
innerstaden.  
 
Vi vill med information och kampanjer verka för en renare stad. Stadens inre delar 
blir för varje år allt sämre med sopor och avfall i den offentliga miljön vilket 
förstärker Landskronas negativa rykte.  
 
Målet ska vara ”Den rena och miljövänliga staden”. 
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Landskrona kan bättre. Vi vill mer. 

Välfärden har byggts under mer än ett halvt sekel av socialdemokratisk politik. Under 
den kommande mandatperioden kommer vi med kraft ta striden för att försvara, 
utveckla och förbättra dessa landvinningar. Därför måste vi investera i Landskronas 
framtid. 
 
Landskrona har stolta anor och är en pärla som till sin storlek skulle kunna vara 
perfekt att leva och bo i. De tidigare stora industrierna har genom 
strukturförändringar försvunnit. Beslut tagna i gott syfte har ibland fått negativa 
resultat. Dessvärre har staden under senare år fått en dålig image och självkänslan 
sviktar både hos den enskilde landskronabon, som i staden som helhet. 
 
Oavsett om bilden är sann eller falsk vill vi socialdemokrater göra 2013 – 
jubileumsåret till det definitiva steget mot en ny tid. Landskrona kommer att resa sig 
och bli en stad med lyster och en stad att vilja bo i, en stad att vilja resa till, en stad 
att återkomma till och en stad där alla människor känner hemkänsla, samhörighet och 
tillhörighet. 
 
Vår politik bygger på att alla skall ha ett meningsfullt jobb att gå till och ha en rik fri 
tid. För att vända bilden av Landskrona krävs ett långsiktigt arbete där framförallt 
den uppväxande generationen är den främsta målgruppen.  
 
Vi vill satsa på ett utvecklingsarbete i närområden där alla kan delta, vilket ökar 
samhörigheten och vi-känslan. Ett aktivt och positivt arbete som släpper loss alla 
kreativa krafter och skapar ett tryggare liv. 
 
Genom att lyfta områden socialt skapas en positiv återföring till våra 
kärnverksamheter. Barn som har en meningsfull fri tid och blir sedda och bekräftade 
fungerar bättre i skolan. Trygga och glada barn lär sig lättare och resultaten ökar. 
Ungdomar som ges möjlighet att utvecklas och utleva sin kreativitet tillsammans med 
andra ungdomar och över generationsgränser ger sig inte in till centrum för att leva 
ut sina frustrationer. Våld och andra negativa effekter minskar. De sociala 
kostnaderna minskar. 
 
Ett bostadsområde som präglas av glädje och stolthet, som andas självkänsla och där 
de boende inte är främlingar för varandra skapar en grundläggande trygghet för alla. 
Även äldre som idag känner osäkerhet att ge sig ut ensamma kan känna förvissningen 
om att det är säkert att lämna hemmets fyra väggarna. Ett område med hög 
kreativitet skapar grannsämja och personkännedom. Unga och gamla förenas.
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