
SKENANDE ARBETSLÖSHET 
VALETS VIKTIGASTE FRÅGA

- Arbetslösheten drabbar alla 
berörda oerhört hårt såväl 
ekonomiskt som på det socia-
la planet. Här har Treklövern 
med stödparti misslyckats 
kapitalt, konstaterar Jonas 
Esbjörnsson som i egenskap 
av andre vice ordförande i 
Individ- och familjenämnden 
möter konsekvenserna av den 
ökade arbetslösheten.

- Vad vi nu upplever är att  
många Landskronabor utför-
säkras genom Alliansreger-
ingens nedmontering av våra 
sociala skyddsnät och därför 
tvingas arbetslösa vända sig till 
socialförvaltningen för att klara 
sitt uppehälle, förklarar han och 
tillägger att kostnaderna för för-
sörjningsstöd ökat från i runda 
tal 64 miljoner kronor till när-
mare 78 miljoner under de åtta 
år som Treklövern haft makten.

Stora företagsnedläggning-
ar som Pilkington och nu 
närmast Th orn innebär ett 
enormt tryck på en redan an-
strängd arbetsmarknad och 
det mesta talar för att arbets-
lösheten kommer att fortsätta 
att öka i Landskrona.

- Och inte minst därför är det 
viktigt att vi kraftsamlar över 

partigränserna kring denna 
viktiga fråga, menar Jonas Es-
björnsson och får stöd av Jen-
ny Tillander som i egenskap 
av ombudsman inom Metall 
möter problemen på nära håll.
- När vi arbetade med att hit-
ta lösningar för de som blev 
av med jobbet när Pilkington 
la ner så var kommunen i det 
närmaste helt frånvarande och 
kommunledningen visade ett 
stort ointresse för problemet. 
Här måste vi få till stånd en 
annan attityd om vi skall klara 
den tuff a utmaning som ar-
betslösheten utgör.

I Landskrona pendlar arbets-
lösheten kring rekordhöga 16 
procent, i det närmaste dub-
belt så hög som i riket i övrigt. 
Och än värre är det för ung-
domarna, mer än var fj ärde 
ungdom i Landskrona saknar 
ett jobba att gå till.

- Det här är en katastrof men 
vid en valseger kommer vi att 
skapa ett lokalt kunskapslyft 
och satsa på kommunala plus-
jobb, åtgärder som i kombina-
tion med Socialdemokraternas 
förslag på riksplanet på allvar 

tacklar problemet med ung-
domsarbetslösheten, påpekar 
Jonas Esbjörnsson.
Socialdemokraternas vallöf-
te om 20 000 traineejobb för 
ungdomar inom omsorgen 
välkomnas av partivännerna i 
Landskrona.

- Med en socialdemokratisk 
regering ökar möjligheterna 
också för lokala satsningar, för-
klarar Jonas Esbjörnsson och 
tillägger att ambitionen med 
satsningen är att stärka beman-
ningen och möta de långsiktiga 
rekryteringsbehoven i välfär-

den och samtidigt ge unga ar-
betslösa jobb och utbildning 
inom ett framtidsyrke.
Åtta år med Treklövern har 
präglats av ett fl itigt framta-
gande av detaljplaner för bo-
stadsbyggande, arbetet med 
åtgärder för att motverka den 
skenande arbetslösheten har 
lyst med sin frånvaro.

- Här måste vi vända på 
tågordningen och skall vi 
lyckas med den tuff a uppgif-
ten måste det bli ett maktskif-
te, avslutar Jonas Esbjörnsson 
och Jenny Tillander.
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Arbetslösheten i riket 
som helhet har ökat 
katastrofalt under 
Alliansregeringen, 
men värst i klas-
sen är Treklöverns 
Landskrona där mas-
sarbetslösheten nått 
rekordnivåer.



Fakta som Treklövern med 
stödparti undviker att upp-
märksamma handlar bland 
annat om att var fjärde elev 
lämnar grundskolan utan 
godkänt betyg i ett eller flera 
ämnen.

Och här finns en av förklaring-
arna till kommunens rekord-
höga ungdomsarbetslöshet. 
Bristande skolunderbyggnad 
är enligt Arbetsförmedlingen 
den främsta orsaken till att 
ungdomar har svårt att hitta 
jobb.

Oroväckande är också att 
elevflykten från kommunens 
gymnasieskolor fortsätter, två 
av tre elever väljer gymnasie-
skolor i någon av grannkom-
munerna.
Förra året kostade det kom-
munen drygt 88 miljoner kro-
nor i skolpeng som skickades 
vidare till gymnasieskolor i 
andra kommuner.

- Tyvärr finns en väldig ovil-
ja och nonchalans från såväl 
kommunstyrelsens ordförande 
Torkild Strandberg som ut-
bildningsnämndens dito Lisa 
Flinth att söka gemensamma 
lösningar på problemen. De-
ras självgodhet är stundtals 
direkt stötande och gynnar 
minst av allt alla som arbetar 
inom skolan, såväl elever som 
pedagoger och övrig personal, 
konstaterar Leif Olin, andre 
vice ordförande i utbildnings-
nämnden och med en livslång 
yrkesgärning i skolans värld.

För att göra en lång historia 
kort så gick Leif Olin ut lä-
rarhögskolan på 60-talet och 
avslutade sin yrkeskarriär som 
skolchef i Helsingborg.

- Skolfrågorna är för viktiga 
för att slarva bort genom lätt-
köpta poäng som fler betyg 
och läxor, poängterar han och 
tillägger att elevernas kreativi-

tet är framtidens valuta.

- Skolans roll måste vara att 
utveckla elevernas kreativa 
förmåga och här är satsningen 
på en gratis kulturskola för alla 
ett viktigt inslag, poängterar 
Leif Olin och efterlyser sam-
tidigt ett bredare kommunalt 
engagemang för skolans ut-
veckling.
- Ett fungerande samarbete 
över nämndsgränserna skulle 
underlätta arbetet betydligt, 
poängterar han och näm-
ner som exempel satsning på 
”Part”, Preventivt arbete till-
sammans.

- Även om Landskrona är med 
i projektet så lämnar enga-
gemanget från den politiska 
ledningen mycket övrigt att 
önska.

Ett tydligt exempel på hur så-
väl skolpolitiker som anställa 
sidsteppas kom när Stadsut-
vecklingsbolagets VD Christi-
an Alexandersson informerade 
utbildningsnämndens leda-
möter att ”Engelska skolan” 
kan tänka sig att etablera sig i 
Borstahusen.

- Detta är ett skrämmande 
exempel på hur den politiska 
ledningen kör över sin egen 
facknämnden och flyttar an-
svaret för utvecklingen av sko-
lan in i ett kommunalt bolag. 
Det är inte ofta nya skolor 
byggs och här har vi ett unikt 
tillfälle att skapa framtidens 
skola i Borstahusen, men det 
lämnar kommunledningen 
över till ett privat bolag utan 
minst tvekan. Så kan vi inte 
ha det.

Och eleverna som klarar 
grundskolans krav väljer i hög 
utsträckning att läsa vidare i 
grannkommunerna. Två av tre 
elever väljer Helsingborg och 
Lund framför Landskrona.

- Det fria söket till gymnasie-
skolor i regionen har funnits 
i några år och det är hög tid 
att göra en utvärdering. För 
utvecklingen av gymnasiesko-
lan i Landskrona är det viktigt 
att ta de här frågorna på allvar, 
poängterar Leif Olin och till-
lägger samtidigt att det med 
dagens moderna kommunika-
tioner inte är så underligt att 
elever väljer att läsa vidare i 
andra kommuner.

- Men för den sakens skulle får 
vi inte bara skaka på axlarna 
och ge upp, så utvecklas vare 
sig kommunen eller gymnasie-
skolan.
Som exempel kan nämnas att 
bland eleverna i Ängelholm 
väljer två av tre att läsa vidare 
på lokala gymnasieskolor.
- Och det borde även vara ett 
rimligt mål för Landskrona, 

betonar Leif Olin och tillägger 
att på sikt måste en ny gymna-
sieskola byggas i centrum.
- Flytten till gamla Dammhag-
skolan var försvarbar på kort 
sikt, men absolut inte som en 
permanent lösning.

För att utveckla skolarbetet i 
kommunen behövs ett bredare 
samarbete mellan såväl politi-
ker som kommunala verksam-
hetsområde.

- Det duger inte med att man 
som inom Folkpartiet tror sig 
ha svaret på alla frågorna, sko-
lutveckling är betydligt mer 
komplicerat och då krävs att 
skolan anpassas till elever som 
går där idag och i framtiden. 
Det kan politiken göra till-
sammans med såväl personal 
som elever och föräldrar. Här 
kan Landskrona visa vägen ef-
ter valet i september.

Leif Olin oroas för skolutvecklingen i Landskrona där var fjärde elev lämnar grundskolan utan full-
ständigt avgångsbetyg. Foto: Zebra Media

SKOLAN STÅR INFÖR
STORA UTMANINGAR
Efter åtta år med Jan Björklund (FP) som an-
svarig minister står skolan inför stora utma-
ningar. Ökade klyftor och sämre resultat är facit 
på Alliansens skolpolitik och den dystra bilden 
stämmer väl överens också på Landskrona.



Sett till det sportsliga skulle 
Göteborgslaget Fässberg haft 
platsen, men Landskronas nya 
idrottsplats avgjorde till BoIS 
fördel.

- Betydelsen av bra förutsätt-
ningen för idrotten kan inte 
nog betonas och tillsammans 
med Landskronaborna och 
föreningslivet vill vi göra en 
översyn av behoven av are-
nor, planer och anläggningar 
på både kortare och längre 
sikt, förklarar kommunalrådet 
Niklas Karlsson och tillägger 
att idrottsrörelsen genom åren 
fungerat som ett socialt kitt 
för kommuninvånarna.

- Dess betydelsen historiskt 
sett har haft stor betydelse 
för samhällsutvecklingen och 
med detta faktum i åtanke vill 
vi återskapa en Fritidsnämnd 
med en egen förvaltningsor-
ganisation. Att placera kul-
tur och idrott i en gemensam 
förvaltning har inte varit helt 
lyckat, poängterar han och 
den uppfattningen delas av 
Simon Andrijevski , vice ord-

förande i fritidsnämnden.

- Vi har målsättningen att bli 
en av Sveriges bästa idrotts-
städer och för att nå målet 
måste vi vara beredda att sat-
sa, betonar Simon Andrijevski 
som när han kom till Sverige i 
slutet av 60-talet hoppades få 
spela allsvenskt i Helsingborg.

- Men på den tiden fi ck 
inte utlänningar spela i all-

svenskan, inte ens spelare från 
våra grannländer, därför fi ck 
det bli Landskrona och det 
har jag inte haft anledning att 
ångra, berättar han med ett le-
ende.

Landskronas rykte som 
idrottsstad kan inte nog be-
tonas och det handlar om allt 
från elitsatsningar till bred-
didrott och inte minst viktig 
är ungdomsidrotten.

- Idrottsföreningarna spelar 

en viktig roll när det gäller att 
fostra goda samhällsmedborg-
are, förklarar Niklas Karlsson 
och tillägger att en satsning på 
bredd leder till en bra elit, och 
tvärt om.

Viktigt är också att alla invåna-
re, oavsett förutsättningar, får 
möjlighet att utöva sin idrott.

- Exempelvis är handikap-
pidrotten viktig inte bara för 

den fysiska träningen utan även 
för att den ger förutsättningar 
för social gemenskap. För oss är 
detta en prioriterad verksamhet.

För att lyfta idrottsstaden ytter-
ligare vill Socialdemokraterna 
satsa på såväl de stora sporterna 
och klubbarna som på de små 
sporterna och spontanidrotten.

- Alla skall med, det är vår 
grundprincip och den gäller 
även för idrotten, understyr-
ker Niklas Karlsson.

Om satsningen på Idrottsplat-
sen för 90 år sedan kan sägas 
vara startpunkten så har stora 
satsningar på såväl utomhu-
sanläggningar som idrottshallar 
präglat utvecklingen under en 
lång följd av år, men den ut-
vecklingen har stannat upp un-
der senare år. Och en förklaring 
till detta är så klart den allt tuf-
fare ekonomin för kommunen.

- Men samtidigt måste vi våga 

satsa, för utvecklar vi inte våra 
gemensamma tillgångar så 
riskerar vi att hamna på efter-
kälken vid en jämförelse med 
andra kommuner, betonar Si-
mon Andrijevski och jämför 
med en villaägare som inte un-
derhåller sitt hus.

- Då tappar det i värde och ris-
kerar att förfalla och det vill vi 
inte skall ske med våra gemen-
samma tillgångar.

På kort sikt är ambitionen att 

nyttja befi ntliga lokaler bättre 
och prioritera underhåll för 
att göra lokalerna mer ända-
målsenliga. Bland annat bör 
idrottshallar och gymnastiksa-
lar rustas upp. 

- På längre sikt måste vi ta 
fram en handlingsplan för vil-
ka anläggningsbehov som be-
hövs för de orter som ligger ut-
anför tätorten, tillägger Niklas 
Karlsson och för Socialdemo-
kraterna är nolltaxan en viktig 
idrottspolitisk markering.
- Fri tillgång till kommunens 
idrottsanläggningar för våra 
klubbar och föreningar inne-
bär att medlemsavgifter för 
framförallt barn och ungdo-
mar kan hållas nere. 
Och att en satsning på idrotts-
staden Landskrona är en vär-
defull investering för fram-
tiden är Niklas Karlsson och 
Simon Andrijevski rörande 
överens om.
- Landskrona skall ha ambitio-
nen att bli en av landets främ-
sta idrottsstäder och då måste 
man våga satsa, konstaterar de 
båda avslutningsvis.

SATSNINGAR PÅ IDROTTEN
ETT LYFT FÖR LANDSKRONA

Innebandyn är en av de idrotter som vuxit rekordartat under senare år och behovet av lokaler för match och träning är stort. Foto: www.foto261.se 

”För att ly� a idrottsstaden ytterligare vill Socialdemokraterna satsa på såväl 
de stora sporterna och klubbarna som på de små sporterna och spontanidrotten.”

När allsvenskan i fotboll startade för 90 år sedan var Landskrona BoIS ett av de tolv premiärlagen, men plat-
sen fi ck man inte på sportsliga meriter utan här spelade den nya Idrottsplatsen en avgörande roll. 



- Det är så långt ifrån ett pit-
toreskt fiskeläge man kan kom-
ma, förklarar Anders Karlsson, 
Arbetarekommunens ordfö-
rande i samband med att So-
cialdemokraterna visade hur 
höga de nya fastigheternas kan 
bli genom att skicka upp en 
17,5 meter hög banderoll intill 
Ulkavallen.

- Jag tror inte att Landskro-
naborna har riktigt klart för 
sig hur höga byggnader det 
handlar om, poängterar han 
och drar sig till minnes pro-
testerna när Landskronahem 
skulle bygga på den så kallade 
”Tack-så-gärna-tomten” på 
Strandvägen.

- Då förhalades bygget av det 
enda hyreshuset i flera år och 
ändå är det inte i närheten av 
planerna på byggandet runt 
campingen.

När det gäller kostnaderna för 
campingflytten så är det fort-
farande svårt att få några klara 
besked från kommunledning-
en, men siffror i storleksord-
ningen 120 miljoner kronor 
har nämnts. 
- Ett exempel på det ekonomis-
ka lättsinne som präglat åtta år 
med Treklövern. Deras politik 
har kostat skattebetalarna flera 
hundra miljoner och innebär 
att kommunens ekonomi blir 
väldigt ansträngd. Skrämman-
de är också att man samtidigt 
prutat bort drygt 50 miljoner 
på kärnområde som vård och 
omsorg.

Men även om campingflytten 
är igång så är sista ordet inte 
sagt i fråga om den nya stads-
delen. En av länsstyrelsens ex-
perter, naturvårdshandläggare 

Linda Gustafsson ville inte 
godkänna detaljplanen efter-
som hon ansåg att den plane-
rade bebyggelsen kraftigt avvek 
mot dagens låga bebyggelse.

- Därför är också planen över-
klagad och ärendet ligger nu 
hos Miljödomstolenför avgö-
rande, betonar Anders Karls-
son som hoppas att protester-

na skall få invånarna att förstå 
vilken förvandling Borstahusen 
står inför om planerna genom-
förs.

- Det finns fortfarande tid att 
stoppa projektet i dess nuva-
rande utformning i samband 
med valet i september, då kan 
väljarna säga sitt om femvå-
ningshus i Borstahusen.

NORRA BORSTAHUSEN INGET
NYTT PITTORESKT FISKELÄGE

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!

KONTAKT

Asmundtorps s-förening Bertil Jönsson 0418-43 22 68
Byggfackens s-förening Roy Wernberg roy.wernberg@byggnads.se
Fackens s-förening Jonas Esbjörnsson jonase1974@gmail.com
Glumslövs s-förening Leif Andersson leif.andersson@ventrafiken.nu
Häljarp-Saxtorps s-förening Sven-Olof Westman sven.west@yahoo.se
Härslövs s-förening Bengt Johansson bengt_a_johansson@telia.com
Innerstadens s-förening Aqba Ar-Rawi aqba@hotmail.com

Internationella s-förening Fatmir Azemi 0418-104 18
Larvi s-förening Ingrid Bengtsson ingridebengtsson@hotmail.com
Norra/Midhems s-förening Bjarne Andersen bjarne@bredband.net
Västra s-föreningen Roger Lindskog knith@bredband.net
S-kvinnor i Landskrona Alinda Zimmander zimmander@hotmail.se
SSU Landskrona René Zimmander rene.zimmander@gmail.com
Tro och Solidaritet Claes Glader claes.glader@gmail.com

Kontaktuppgifter till S-föreningarna

Med en 17,5 meter hög banderoll vill Socialdemokraterna visa hur hög bebyggelsen intill campingen kan bli om planerna genomförs.

Vår expedition på Eriksgatan 72  
är öppen mån. till fre. 08.00-17.00

Besök vår valstuga på Rådhustorget 
från kl 10.00 måndag-fredag.

Kommunen vill gärna sprida bilden av Norra Borstahusen som en fortsatt utbyggnad av det pittoreska Borstahusen med sin låga  
bebyggelse.Men inget kan vara mer felaktigt, på andra sidan Erikstorpsvägen kommer fastigheterna att bli upp emot 17,5 meter höga.


