S-rösten

Information från Socialdemokraterna i Landskrona
Nummer 1 2016

Sälj inte ut Landskronahem
BOSTAD. Ett av de stora socialpolitiska problemen före andra världskriget var bostadsbristen och förekomsten av många olämpliga
och ohygieniska bostäder. Bostadsbristen innebar också ett stort mått av trångboddhet. Barnrikehusbyggandet på 1930-talet förändrade denna verklighet. Kommunerna bildade allmännyttiga bostadsbolag och staten understödde bostadsbyggandet av såväl
flerfamiljshus som småhus. Toaletter, bad/dusch och tvättmöjligheter samt köksstandarden förbättrades radikalt med ledning av
allmännyttorna och bostadskooperationen.
Miljonprogrammet 1965-75
löste ut den bostadsbrist som
fortsatt att vara ett problem
under efterkrigstiden. Allmännyttan fick 1974 sin moderna
form. För ett godkännande
som allmännyttigt bostadsföretag i bostadsfinansieringssammanhang kom att krävas att
företaget ägdes av kommunen.

allmännyttiga bolag/stiftelser
eller omvandlar/säljer hela
områden i för att driva undan
låginkomsttagare, socialt utsatta och ibland också invandrare blir det otäckt. En sådan
politik slår dessutom också
mot ungdomar, studenter och
pensionärer som ofta har låga
inkomster.

EU-inträdet och EU-rätten
föranledde omfattande diskussioner kring allmännyttan.
Begreppet fanns inte utanför
Norden och det statliga bostadsbyggande som genomförts
i Sverige hade inte genomförts
i den omfattningen på kontinenten. På kontinenten fanns
istället s.k. ”social housing”,
bostäder byggda och inriktade
för de sämst ställda.

Liberalerna (Folkpartiet) i
Landskrona har redan under
tidigare valperioder fört en politik i syfte att ”byta ut” Landskronas befolkning. Den av
Liberalerna ledda koalitionen
bestående av också moderaterna och märkligt nog miljöpartiet, har nu tagit ett andra steg
i denna politik genom sina
ägardirektiv till Landskronahem. Eftersom de saknar majoritet i kommunfullmäktige
driver de sin politik i ett nära
och omfattande samarbete
med Sverigedemokraterna.

Efter utredningar och fortsatta diskussioner på 2000-talet
enades man politiskt om att
ett allmännyttigt kommunalt
bostadsaktiebolag ska bedriva
verksamheten enligt affärsmässiga principer. Det är bra
att vi uppnått en sådan enighet över blockgränserna. Samtidigt är det besvärande att
många borgerliga kommuner
avvecklat eller avvecklar sin
allmännytta. Att sälja enstaka
hus, områden eller omvandla
dem till bostadsrätt kan givetvis ibland vara motiverat. Det
bakomliggande syftet är dock
det intressanta.
När kommuner avvecklar hela

Tanken är nu dels att sälja ut/
omvandla delar av Landskronahem, dels genom höga krav
på inkomster spärra ut ”fel”
sorts människor som hyresgäster. Bland annat ställs krav
på att hyresgästen ska ha en
bruttoinkomst tre gånger hyran. Sverigedemokraterna ser
givetvis i denna policy främlingsfientliga möjligheter.
Den nya inriktning förkläs i
ord som att ”ladda bolaget”,
av Landskronahems ”opolitiske” ordförande. Liberaler-

Liberalerna (Folkpartiet) i Landskrona har redan under tidigare
valperioder fört en politik i syfte att ”byta ut” Landskronas befolkning.

na i Landskrona arbetar med
inhyrda, formellt opolitiska
företrädare som förtroendevalda. Genom detta finns en
sluten och extremt lojal grupp
knuten till kommunalrådet
Torkild Strandberg. Om det
sedan är han eller svansen som
styr är svårt att veta.
Det kommunala självstyret är
viktigt men när detta används
för en politik i strid med nationella mål om likvärdighet,
humanism och ansvar för alla
medborgare, oavsett inkomst
och etnisk bakgrund, då blir

det fel. Den lagstiftning som
fanns före 2006 om begränsningar i kommunernas möjligheter att göra sig av med
delar av sina allmännyttiga
bostadsbestånd behöver därför
återinföras. Likaså måste kommunala bolags och stiftelsers
krav på blivande hyresgäster
vara rimliga och sakligt motiverade. Det behövs en begränsning av de inkomstkrav
allmännyttiga bostadsbolag
ska kunna ställa på bostadssökande. Inte minst det som
nu håller på att hända med
Landskronahem visar på det.
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FAKTA /
LANDSKRONABOSTÄDER
Med cirka 4 000 lägenheter
och drygt 40% av hyresmarknaden är AB Landskronahem
Landskronas ledande bostadsföretag och ägs av Landskrona
stad.
Landskronahem mår bra. Bolaget jobbar hårt med sitt underhåll och har en god avkastning.
2014 låg uthyrningsgraden på
99,7%. Snitthyran är 1032 kr/
kvm, jämfört med 980 kr/kvm
hos privata värdar.
I nuvarande ägardirektiv
står att Landskronahem ska
äga cirka 4 000 lägenheter
i staden. I de nya direktiven
har den borgerliga Treklövern
ändrat siffran till 20 procent av
stadens totala hyresbestånd.
Det motsvarar drygt 2 000
lägenheter, dvs en halvering av
bolaget.

Experter misstänker

DOLD AGENDA

BOSTAD. Att Tapio Salonen vet vad han pratar om råder det ingen tvekan om. I det nationella forskningsprojektet “Nyttan med
allmännyttan” har han och hans forskare studerat kon- sekvenserna av den nya lagstiftningen för allmännyttiga bostadsföretag och
följt hur bolagen agerar. I detta arbete har även ett tiotal kommuner och dess allmännyttiga bostadsföretag granskats mer fördjupat, däribland Landskrona stad och Landskronahem.
Tapio Salonen är professor i
socialt arbete på Malmö Högskola och han oroar sig för
vad de nya ägardirektiven för
Landskronahem får för konsekvenser.
– Det är två frågor som måste ringas in. De högre kraven
på soliditet eller belåningsgrad
som ställs, samt de skrivningar
om utförsäljningar som följer
med detta. Det är tveklöst så
att de nu föreslagna finansiella
målen kräver utförsäljningar,
säger Tapio Salonen som tror
att det kommunalägda bolaget
får en ny roll.
– De allmännyttiga företagen har ett historiskt ansvar
att klara kommunernas bostadsförsörjning med särskild
inriktning mot betalningssvaga men nu talar det nya
ägardirektivet ett annat språk.
Vart ska Landskronas låginkomsttagare ta vägen?, frågar
sig professorn och menar att
det krävs en vidare diskussion
kring den frågan i den kommunala bostadspolitiken.
NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN
Att Tapio Salonen vet vad han
pratar om råder det ingen tvekan om. I det nationella forskningsprojektet “Nyttan med
allmännyttan” har han och
hans forskare studerat konsekvenserna av den nya lagstiftningen för allmännyttiga
bostadsföretag och följt hur bolagen agerar. I detta arbete har
även ett tiotal kommuner och
dess allmännyttiga bostadsföretag granskats mer fördjupat,
däribland Landskrona stad och
Landskronahem. Tapio Salonen ställer sig tveksam till påståendena att Landskronahem
skulle ha dåliga finanser.
– I ägardirektiven målas en
mörk bild fram av Landskronahems ekonomi. Det är dock

tveksamt om bolaget har de
finansiella problem som direktiven motiveras av, säger han
och menar att soliditeten inte
är svagare än andra allmännyttiga bolag.
– Det finns stora övervärden
i beståndet. Marknadsvärdet
bedöms som dubbelt mot det
bokförda värdet. I flera av de
företag vi studerat runt om
i Sverige har kommunerna
tvingats till kapitaltillskott,
det har aldrig varit på tal i
Landskrona.

– Det är ett antal år sedan.
Med hårt jobb har man fått
bukt på detta. Här har vi i Hyresgästföreningen tryckt på. Vi
tycker det är viktigt att Landskronahem är starkt. Det är
bra för en stad att ha en stark
allmännytta, säger han och
gör en bedömning, tvärtemot
ägarnas, att ekonomin är god
och underhållet gott.
– Dessutom är nästintill allt
uthyrt. Frågan är då varför
ägaren rankar ner på bolaget.
– Jag förstår det inte, svarar
han och menar att det finns
mängder av obesvarade frågor
kring ägardirektiven.
– Vi ställer frågor, kanske inte

Det skiljer bara en
hisshall. Avståndet är
trots det gigantiskt
från maktens boningar
på sjätte våningen i
stadshuset till vrån där
oppositionsråd Jonas
Esbjörnsson (S) till
vardags huserar.
Jonas Esbjörnsson började sin politiska karriär i SSU 1992 och har sedan hamnat i kommunpolitiken via fackligt arbete. I kommunen har han förutom i kommunfullmäktige, suttit i såväl vuxennämnden som individ- och familjenämnden. Nu är kommunalråd i opposition.

HYRESGÄSTFÖRENINGEN
FRÅGANDE
Tor Berger med 15 års erfarenhet som förhandlare för Hyresgästföreningen gör samma
ekonomiska bedömning som
Tapio Salonen av Landskronahems ekonomi.
– Jag tycker i resonemanget
kring de nya ägardirektiven att
ägaren nedvärderar sig själva.
Landskronahem är inget svagt
bolag, poängterar Tor Berger.
I backspegeln har bolaget haft
ekonomiska problem och eftersatt underhåll.

JONAS FÖRSTA
ÅR I STADSHUSET

Det finns stora övervärden i beståndet. Marknadsvärdet bedöms som dubbelt mot det bokförda värdet.
I flera av de företag vi studerat runt om i Sverige har kommunerna tvingats till kapitaltillskott, det
har aldrig varit på tal i Landskrona, säger forskaren Tapio Salonen
direkt till ägaren, men till
Landskronahem. Inte ens de
tycks veta.
LANDSKRONAHEM
UNDER LUPPEN
För ett par år sedan beställde Landskronahem en undersökning för att ta reda på
hyresgästernas intresse för att
ombilda sitt boende till bostadsrätter.
– Vi inom Hyresgästföreningen var skeptiska redan då, ska
erkännas. Vi vill ju värna hyresrätten. Det visade sig också
att det inte fanns intresse för
att ombilda. Lika lite som det
fanns ekonomiska möjligheter, minns Tor Berger.
– Jag har svårt att se att förhållandena skulle vara annor-

lunda idag.
Det finns annat i ägardirektiven som ställer frågor.
– Varför finns en möjlighet att
halvera beståndet? Det måste
handla om att man vill ha in
pengar, men vad ska man med
de pengarna till? undrar Tor
Berger.
– Det skulle jag bra gärna vilja
veta. Handlar det om att bygga nytt? Det låter inte så. För
man säger ju samtidigt att det
finns en för stor andel hyresrätter i Landskrona. Då måste
ju någon annan bygga med
andra upplåtelseformer, resonerar han.
– De pratar gärna om de segregerade områdena som Norrestad eller Öster. Är det någonstans det är segregerat så är

det i Borstahusen, inflikar han
och underförstått vore det enklare att bygga fler hyresrätter i
Borstahusen än att ombilda till
bostadsrätter i Norrestad.
– Landskrona har de invånare
man har och vill man förändra
det, för att stärka kommunkassan, så gäller det att få hit
folk. Då handlar det inte om
att sälja, utan om att bygga
nytt. Frågorna kring vad som
kommer att ske med Landskronahem kvarstår.
– Det är svårt att agera innan
vi vet något konkret, menar
Tor Berger men håller med
om att de nya ägardirektiven
öppnar för spekulationer.
– Varför ändrar man på dem
om man inte ska sälja? avslutar
han.

I ett år har Landskrona stadshus varit Jonas Esbjörnssons
arbetsplats. S-rösten slår sig
ner i rum 603 för att höra
med kommunalrådet om förväntningarna på uppdraget infriats, vad han uträttat och hur
han ser på det lokalpolitiska
året 2016.
– Jag hade förväntningarna att
vi skulle börja en ny mandatperiod med ett bättre samarbetsklimat än vad som varit fallet
tidigare. Jag hoppades att vi
skulle lyssna mer på varandra
och låta innehållet i förslagen
vara avgörande och inte varifrån dessa kommer, säger han.
Det låter som att det inte
fungerat?
– Definitivt inte. Jag är satt i
”skamvrån” medan Treklöverns
kommunalråd sitter samlad
med chefstjänstemännen på
den andra sidan, säger Jonas
Esbjörnsson och pekar ut genom den öppna dörren.
– Inte en chans att dom försöker förankra sina förslag hos
mig. Det hade naturligtvis varit önskvärt att hitta hållbara,
långsiktiga och bredda lösningar för att utveckla staden. Låt
säga att vi som på andra arbets-

platser suttit tillsammans och
pratat med varandra, då hade
mycket varit vunnet.
Hur blir då din roll som oppositionsledare?
– Främst blir det att granska
makten. Därefter måste jag visa
att det finns andra förslag som
gör att alla kan bli en del av
Landskrona.
Det är väl bra fart på Landskrona nu. Är staden inte på
rätt väg?
– Det händer mycket som är
bra, företagsetableringar, för
att nämna en sak. Samtidigt
har vi fortfarande en arbetslöshet som är alldeles för hög. Vi
har en gymnasieskola som mer
eller mindre är nerlagd. Vi har
en bostadssegregation som bara
blir värre och värre. Det finns
mycket att göra innan vi kan
säga att Landskrona är på fötter
igen.
Stadens största parti är i minoritet. Kan man trots detta
säga att S är med och påverkar och får något uträttat?
– Rent konkret har vi fått genom en motion som rör parkeringar och området runt
Eriksgatan. Där väntar vi på

verkställighet. Den viktiga
biten är framför allt att lägga
förslag som Landskronaborna tror på. För det krävs att
vara ute bland befolkningen
och lyssna på hur man ser på
hela kommunens utveckling.
Ett exempel är den idrottshall
i Häljarp som vi hade i vårt
budgetförslag men som röstades ner av majoriteten. Vi
tycker fortfarande att det är en
viktig fråga. Jobbfrågan driver
vi hårt. Satsningar inom kulturen, där vi lagt motioner, är
andra exempel.
Var fjärde ungdom i Landskrona är arbetslös. Något
måste ske.
– Absolut. Ett stort problem
är att många unga idag saknar
gymnasieutbildning. För att
råda bot på det vill vi starta lokalt kunskapslyft. Inga dörrar
får vara låsta när det gäller att
läsa upp sina betyg eller till ett
nytt yrke. Vi har även motionerat om ett tillväxtråd.
Politik må vara problemlösning men vad har varit roligast under det gångna året?
– Alla möten med Landskronabor, som med sitt engage-

mang verkligen vill stadens
bästa. Det har varit det roligaste.

gymnasieskolan. Förslagen ska
hålla över tid och inte under
en mandatperiod.

Hur ser en typisk vardag ut
för dig?
– Jag kommer till kontoret
klockan 7. Går genom posten
och mejlen innan jag läser tidningarna. Därefter avlöser olika möten varandra innan det
är dags för kvällsmöten. Det är
mycket möte.

Slutligen, vad har Landskronaborna mer att se fram emot
under 2016?
– Nu kommer det övergripande koncernbolaget att komma
upp på agendan. Det är möjligt
att det är den modellen vi ska
arbeta efter. Låt oss föra samtal
kring hur det ska utformas.

Vad har varit slitsammast?
– Det är just det faktum att
”Här debatterar vi inte. Här
voterar vi”. Många kloka förslag förkastas därmed, utan
att någon ens bryt sig om att
lyssna. Jag känner dessutom en
uppriktig oro för vad som nu
håller på att ske i Landskronahem.

På Öster talas nästan alla världens språk. I detta har vi en
enorm potential. Här måste
vi låta invånarna var med och
påverka utvecklingen av stadsdelen. Ven, Norra Borstahusen
och golfbanorna i all ära men
vi har så många fler platser som
har något att erbjuda. Tillsammans kan vi utforma dessa. Till
sist, hoppas jag att vi tar bort
de delade turerna inom omsorgen. Låt personalen få rätt till
heltidstjänster, där deltid ska
vara en möjlighet. Vi måste
dessutom skapa ett mellanting
mellan hemtjänst och äldreboende. Vi har motionerat om
trygghetsboende. Låt oss införa
det under 2016.

Vad hade du gjort om sitsen
varit omvänd?
– Idag är vi överens om att en
ödesfråga för Landskrona är
att komma tillrätta med den
höga arbetslösheten. Då måste vi sätta oss ner gemensamt
och diskutera och helst också
hitta ett gemensamt förslag
som vi kan ta till fullmäktige.
Samma sak gäller också för

CITYIDROTTEN

en framgångssaga
IDROTT. Cityidrott har på allvar etablerat sig i
Landskrona och är inne på sitt sjunde verksamhetsår. Projektet är en framgångssaga, det intygas
rent av i en forskarrapport.
Cityidrott är en avknoppning
av det tidigare framgångsrika projektet BoIS i Centrum.
Tanken med verksamheten har
från början varit att aktivera
barn och unga, inte minst tjejer till att börja idrotta. Andra
effekter har varit brobyggande
mellan unga på stan samt lära
ut vikten av ett eget ansvarstagande.
– Mycket är vunnit om vi ger
ungdomar en meningsfull fritid, säger projektledare Jonny
Karlsson som varit med sedan
starten och räknar snabbt fram
att man slussat ut 180 barn till
föreningslivet i stan.
I höstas släppte forskarna Jesper Fundberg och Lars Lagergren vid Malmö Högskola
och Stockholms Universitet en
rapport om verksamheten där
lovorden staplades på varandra.
Populär, spännande och genomförbar och med vinster för
såväl deltagare som Landskrona stad, framhåller forskarna.
– För varje år som går blir jag
mer och mer imponerad av

vad Cityidrott uträttar. De
gör en social insats utöver det
vanliga, säger Gunnar Nilsson,
Landskrona idrottsföreningars
samorganisations (LISA:s) ordförande, som är huvudman för
projektet.
Cityidrott är idag ett begrepp
bland stadens unga och är ständigt växande.
Från början utgick all verksamhet från Dammhagskolan men
snart fanns man även på flera
andra skolor runt om i kommunen och i år tar man steget
ut till Västervångskolan.
– Vi ligger dessutom helt rätt i
tiden med integrationsarbete,
säger den andre projektledaren,
Marcus Hansson.
Cityidrott, som idag drivs
av LISA med finansiellt stöd
av Allmänna arvsfonden och
Landskrona stad, har säkrat
sin verksamhet ytterligare tre
år fram i tiden. Runt 600
medlemmar passerar årligen
projektet vars framgångsfaktor
är enkel.

Gunnar Nilsson, Marcus Hansson och Jonny Karlsson är alla överens om att Cityidrott har en viktig
funktion att fylla i Landskrona. Foto: HÅKAN KARLSSON.

- Vi utgår från barnens lust och
intresse. Vi har inga krav på att
tävla. När vi nu också startat
upp ledarskapsutbildningar är
det extra kul att så många tidigare cityidrottare återkommer,
säger Jonny Karlsson.
– Cityidrott med Jonny och
Marcus i spetsen gör en fantas-

tisk insats för Landskrona som
idrottsstad men även rent socialt, säger Simon Andrijevski
(S), vice ordförande i Fritidsnämnden.
– Jag skull rent av vilja ge ytterligare resurser till dem.
Socialdemokraten ser dessutom Cityidrotts hemvist, Puls

Arena, som bra satsning i de
norra delarna av staden.
– Men samtidigt så saknar vi
en mindre arena i centrum.
Det behöver ges möjlighet till
ännu fler aktiviteter bland stans
unga, säger han och understryker att han lagt förslag kring
detta.

Reformer för fler jobb, bättre skola, ökad välfärd och trygghet
Nu börjar det märkas att Sverige har fått en Socialdemokratisk regering igen. Här är några av reformerna som nu genomförs.
• Satsning för att motverka
psykisk ohälsa. Mer stöd till
ungdomsmottagningarna.
• Kostnadsfri tandvård till
21 år från 2017 och till 23 år
från 2018.
• Bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffas.

• Höjd föräldrapenning på
grundnivå.
• 55 000 nya utbildningsplatser på högskolor,
komvux, folkhögskolor,
yrkeshögskolor.
• 5,5 miljarder i ökat
bostadsbyggande genom

investeringsstöd och klimatomställning.
• Förstärkt väg- och järnvägsunderhåll i hela landet.
• 2,9 miljarder för investeringar i skolan bland annat
höjd personaltäthet och
stärkt kvalitet i fritidshem.

• Höjt tak och ersättningsnivå i A-kassan.
• Sänk pensionärsskatt.
• 1 miljard till sjukvården,
motsvarande ca 130 miljoner kronor till Region Skåne.
• 130 miljoner satsning på
kvinnors hälsa.

• Kostnadsfri mammografi.

VILL DU ENGAGERA DIG I SOCIALDEMOKRATERNA?
Gå in på socialdemokraterna.se/Bli-medlem och bli medlem direkt. Alla behövs i arbetet för ett bättre samhälle!

