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Mycket i Sverige utvecklas i rätt riktning tack vare en socialdemokratiskt ledd regering. 
Arbetslösheten minskar, sysselsättningen ökar och tillväxten är hög. Statens ekonomi är 
god. Statsskulden minskar och stora överskott innebär mer resurser att satsa på välfärden. 
Nya steg tas för att avskaffa den orättfärdiga pensionärsskatten, höjda barn- och studie-
bidrag, mer resurser till kommuner och landsting för att klara av den nära välfärden så-
som äldreomsorg, skola och sjukvård. Kraftfulla tag tas mot kriminalitet och organiserad 
brottslighet. Polisen får stora resurstillskott för att kunna anställa fler poliser. En ny polis-
högskola inrättas. Försvaret rustas upp.

Även i Landskrona går utvecklingen i många avseende på rätt håll. Få kommuner har så 
goda förutsättningar att utvecklas positivt som Landskrona med närheten till havet, till 
fritidsrekreation och med öresundsregionens utbud på nära håll. Nybyggnationen av bo-
städer som tog fart i början av 2000-talet, med bland annat projekten Nyhamn, Skanska 
Nya hem samt det innovativa upplägget BoKlok fortsätter. Och att vi var förutseende 
och initierade köpet av Svalöf-Weibullmarken åt kommunen ger idag staden fantastiska 
möjligheter att utvecklas med både bostadsbyggande och ett expanderande näringsliv. Vi 
socialdemokrater tar ansvar för framtiden.

Men Landskrona står också inför många och stora utmaningar. Arbetslösheten är alldeles 
för hög. Äldreomsorg är i behov av utbyggnad och välfärden har genomgått stora spar-
beting de senaste åren. Otryggheten i staden är stor och omfattande trygghetsskapande 
insatser måste göras. Tillsammans kan vi göra Landskrona bättre. 

En snabb tillbakablick visar att vi socialdemokrater drivit samhällsbygget och format en 
svensk välfärdsmodell. Vi har gjort det utifrån en övertygelse om människors lika värde 
och aktiva deltagande i det politiska arbetet. Utmärkande för reformarbetet har varit att 
lyssna, ta intryck, och möta utmaningar med ny kunskap. Vi har gjort det i samarbete med 
andra politiska partier även under tider då Socialdemokraterna haft egen majoritet. Så ser 
ett modernt politiskt ledarskap ut. Starka värderingar och pragmatism hand i hand.

/Niklas Karlsson, riksdagsledamot, Socialdemokraterna Landskrona.

STORA ÖVERSKOTT
INNEBÄR MER

RESURSER ATT SATSA
PÅ VÅR GEMENSAMMA VÄLFÄRD





Omsorgen om våra äldre samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras. Äldre 
och funktionsnedsatta ska ha rätt till en värdig äldre- och handikappomsorg som genom-
syras av trygghet, meningsfullhet, delaktighet och ett gott bemötande.

Vi vill se en kraftfull satsning på trygghetsboende där de boende har egna lägenheter och 
tillgång till gemensamhetsutrymmen. Nya äldreboenden ska byggas så att de som behöver 
det ska kunna få det. Vi vill utveckla nya koncept med äldreboenden helt utan bistånds-
bedömning, en boendetyp mellan trygghetsboende och äldreboende där det finns tillgång 
till både gemensamhetsutrymmen och hemvårdspersonal under vissa tider på dygnet.

Äldre människor ska inte behöva se nya ansikten varje gång hemtjänsten är på besök. Det 
är viktigt att det så långt det är möjligt är samma personer som besöker omsorgstagarna. 
Ett mål inom hemtjänsten är att personalen ska få en stund över för att kunna sätta sig ner 
och prata med de äldre.

• Prioritera arbetet med god arbetsmiljö och arbetsvillkor för de anställda
• Satsa på ekologisk och närproducerad mat på våra äldreboenden 
• Utveckla koncept med äldreboende utan biståndsbedömning
• Överlag humanare biståndsbedömning inom omsorgen

Den socialdemokratiska regeringen har sedan höstbudgeten 2017 g jort väl-
färdssatsningar på över 40 miljarder kronor. För Landskrona stad innebär 
detta ett tillskott på 100 miljoner kronor som kommer kommunen till del 
genom riktade stöd. Vilket möjliggör att Landskrona nu kan tillsätta flera 
extratjänster inom äldreomsorgen.

MORMORS TRYGGHET
SKA INTE SPEKULERAS BORT

DÄRFÖR SÄGER VI JA
TILL JÄMLIK VÄLFÄRD

FÖR ALLA





BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN
DÄRFÖR SÄGER VI JA

TILL EN TRYGG OCH JÄMLIK SKOLA
FÖR ALLA

En likvärdig skola garanterar att barn och unga ges en god start i livet. Skolan är grunden 
för kunskapsutveckling och för ett framtida gott liv. I skolan får barnen nya perspektiv 
och erfarenheter när de möter kamrater med andra erfarenheter och olika sociala och 
kulturella bakgrunder. Förskola, grundskola och fritidsverksamhet ska ses som en helhet 
där alla delar är viktiga och kompletterar varandra. I en likvärdig skola och förskola ska 
alla barn garanteras samma chans att utvecklas utifrån sina förutsättningar. 

Vi socialdemokrater har som mål att göra Landskrona till Sveriges barnvänligaste stad 
och i det arbetet är skolan och barnomsorgen en avgörande komponent. Pedagogernas 
tid måste användas bättre än vad den gör i dag. Låt proffsen få vara proffs. Mindre admi-
nistrativa sysslor för pedagogerna och fler vuxna i skolan. Både högre lön och fler kolleger 
före skattesänkningar. Fler vuxna i skolan/barnomsorgen och färre välfärdsmiljonärer. Vi 
behöver se över arbetsmiljön och arbetsbelastningen, detta är avgörande för att Lands-
krona ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare. 

Kulturskolan ska vara en integrerad del av grundskolan. Yrkesutbildningar är en viktig del 
av gymnasieutbildningen och ska ligga väl i fas med näringslivets efterfrågan av arbets-
kraft. Det är centralt med en god relation mellan skola och näringsliv.

• Pedagogernas administrativa börda ska minska
• Kulturskolan ska vara avgiftsfri och en integrerad del av grundskolan
• Mer personal och fler vuxna i skolan
• Vi vill utveckla gymnasieskolan
• Vi vill minska storleken på skolklasser och barngrupper

I en likvärdig skola ska alla barn garanteras samma chans att utvecklas 
utifrån sina egna förutsättningar. Tyvärr visar Lärarförbundets senaste 
mätning att skolsituationen i Landskrona har försämrats drastiskt. Därför 
måste det satsas på mindre klasser, mer personal, och avsevärt mindre admi-
nistrativa sysslor för lärarna. Skolan ska återigen bli en trygg miljö för alla.



”Together (all nationalities)
we make Sweden strong”







Landskrona ska bli en förebild för hela Sverige. Det handlar om allt från miljövänliga 
transporter och kommunikationer till passivhus och renovering av kommunala fastig-
heter. Vi vill satsa på cykel-, gång- och kollektivtrafik för hela kommunen, såväl centrum 
som kommundelar och landsbygd ska utvecklas. Ambitionen är att Landskrona ska fort-
sätta att ligga i framkant när det gäller miljövänlig kollektivtrafik.

Landskrona kommun ska driva på utvecklingen genom att ställa krav på bästa möjliga 
miljöteknik vid inköp och upphandling av arbetsfordon, färdtjänst och andra typer av 
transporter. Vi vill med information och kampanjer verka för en renare stad. 

Miljöproblematiken kan tyckas i första hand vara föremål för nationell och internationell 
politik. Men landets kommuner måste bereda vägen för en hållbar utveckling. Klimat-
förändringar är en angelägenhet som berör oss alla. Vi socialdemokrater i Landskrona vill 
vidareutveckla och fortsätta det miljöarbete vi redan har påbörjat.

• Kollektivtrafiken till kommunens byar ska utvecklas och bli bättre
• Landskrona ska bli försökskommun med helt avgiftsfri kollektivtrafik
• En renare stad
• Satsa på cykel- och gångbanor i hela kommunen
• Tågen måste vara tillförlitliga och gå i tid

KLIMATFÖRÄNDRINGAR ÄR EN STOR UTMANING
DÄRFÖR SÄGER VI JA

TILL FÖRSÖK MED AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK 
FÖR ALLA

Nu när klimatförändringarna har blivit alltmer uppenbara känns det 
tryggt att vi Socialdemokrater varit förutseende och investerat i stadens 
trådbussar. Trots hårt motstånd från Liberalerna. Med facit i hand är det 
med stolthet vi idag kan konstatera att Landskrona därmed ligger i fram-
kant med miljöarbetet. Men mycket återstår. Och i slutändan handlar det 
om att ta våra barn och barnbarns framtida levnadsvillkor på allvar.





Människors möjlighet och förmåga till egen försörjning är avgörande för ett samhälle 
där alla har plats, där välfärden håller hög kvalitet och är tillgänglig för alla. Genom 
arbetet får människor värdighet och självkänsla. Och det är en grundläggande för-
utsättning för ett gott socialt liv. Därför är det övergripande politiska målet för oss 
socialdemokrater full sysselsättning. 

En fungerande infrastruktur samt tillgång till mark och lokaler är andra viktiga kom-
ponenter i en god näringspolitik. Landskrona stad måste aktivt arbeta för att bidra till 
att öka tillgängligheten på hårt belastade vägsträckor som E6 mellan Helsingborg och 
Malmö. De ökade behov som finns bör också ses i ett sammanhang där en fortsatt 
utbyggnad av den spårbundna kollektivtrafiken beaktas. Järnväg och busstrafik måste 
samordnas för att minska resandetider och stärka kollektivtrafiken.

• 90 dagars Sysselsättningsgaranti för alla ungdomar upp till 25 år
• Satsa på yrkesutbildningar tillsammans med näringslivet
• Sommarjobbsgaranti för ungdomar för gymnasieungdomar
• Kräva kollektivavtal och lärlingsplatser vid offentlig upphandling
• Uppvakta region och stat för att utöka tillgänglighet på E6

ETT MENINGSFULLT ARBETE
SKAPAR VÄRDIGHET OCH SJÄLVKÄNSLA 

DÄRFÖR SÄGER VI JA
TILL FULL SYSSELSÄTTNING

FÖR ALLA

Under fyra år med socialdemokratisk regering har 300 000 jobb skapats. 
Ungdomsarbetslösheten är den lägsta sedan 2002. Dessvärre är arbetslös-
heten i Landskrona fortfarande alltför hög. Och det måste tas på allvar. 
Arbete och egen försörjning är en grundläggande förutsättning för ett gott 
socialt liv.





Jämlikheten garanterar alla människors frihet. Det goda livet bygger på att människor 
upplever en livskvalitet och att man har inflytande över sitt egna liv och sin egna utveck-
ling, med tillgång till en bra välfärd. Välfärden ska vara av hög kvalitet och komma alla till 
del. Genom en progressiv politik skapar vi bättre förutsättningar för alla.

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.

Våra gemensamma skattepengar ska gå till välfärden. Och inte till vinstutdelningar i risk-
kapitalbolag. Skola, vård och omsorg i Landskrona får aldrig bli en marknad där plån-
boken styr. I stället ska välfärden vi gemensamt betalar för fördelas solidariskt.

• Nolltaxa på kommunala idrottsanläggningar
• En ny idrottshall i Häljarp
• Bygga fler hyresrätter i byarna och på väster
• Fler bostadsrätter i centrum och på öster
• Satsa på kvarterslekplatser i hela kommunen
• Införa tak över huvudet-garanti
• Ökad kameraövervakning på platser som är otrygga

LIVSKVALITET ÄR EN NÖDVÄNDIGHET
DÄRFÖR SÄGER VI JA

TILL UTBYGGD VÄLFÄRD OCH DELAKTIGHET
FÖR ALLA

Kultur och idrott är en viktig del av vår gemensamma välfärd. Vi social-
demokrater vill att alla människor ska känna delaktighet i kulturskapandet. 
För kulturens ställning är ett mått på samhällets värdighet. Och Lands-
krona behöver kreativitet för att lösa de komplexa utmaningar vi står inför. 
Därför ska vi ha en stark och jämlik välfärdspolitik i Landskrona.



PS.
Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde 2014 har vi bl.a. uppnått:

• Över 300 000 fler i arbete.

• Sysselsättningen är den högsta på 25 år.

• 28 000 fler har anställts i skolan.

• Andelen som befinner sig i ersättningssystemen är den lägsta sedan 1981.

Konkret har våra välfärdssatsningar resulterat i förbättringar för landskronaborna:*

• Över 5 200 familjer i Landskrona har per barn fått 2 400 kronor i ökat barnbidrag.

• Över 6 700 pensionärer i Landskrona har fått upp till 11 000 kronor mer i plånboken. 

• 100 miljoner i riktat stöd till bl.a. äldreomsorgen (extratjänster kan tillsättas).

* Noterbart är att SD samt de övriga borgerliga partierna röstade NEJ till dessa viktiga välfärdssatsningar.
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