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LANDSKRONA KAN BÄTTRE!
VI VILL MER.
Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden
som storstäderna och på den allra vackraste delen
av Skånes kustremsa, finner vi Landskrona.
Här finns förutsättningar för ett dynamiskt och
expansivt företagande, mitt i en av världens starkaste forskningsregioner och mitt i nätet av kollektivtrafik och transporter.
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. Skillnaderna mellan fattiga och rika är för stora och har 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. 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. Det
handlar om rätten inte bara till utbildning, utan att
kunna tillgodogöra sig utbildning. Mindre klasser
och mer pedagogisk personal är avgörande för att
alla barn och elever ska klara av skolan.
Arbete är grunden för välfärd, välstånd och
människors personliga utveckling. Ökat samarbete och ett lokalt kunskapslyft är några viktiga
steg på vägen att bryta dödläget som präglat utvecklingen de senaste åtta åren.
Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter ekonomi, social ställning eller särskilda kontakter.
Den starkes rätt får inte gå före den svages, unga
inte ställas mot gamla, arbetslösa mot dem som har
jobb, kvinnor mot män eller svenskar mot invandrare. Landskrona kan bättre. Därför vill vi mer.
Niklas Karlsson
#1 riksdagskandidat

Socialdemokraterna i Landskrona • Eriksgatan 72 • 261 33 Landskrona
Tel: 0418-10418 • www.facebook.com/socialdemokraternalandskrona • www.socialdemokraterna.se/landskrona

JOBBEN ÄR
HÖGSTA PRIORITET

Vi vill satsa på ett utökat lokalt samar- ligheterna till jobb för dem som står VI SOCIALDEMOKRATER VILL
bete mellan kommunen, arbetsmark- längst från arbetsmarknaden.
• Skapa ett lokalt kunskapslyft
nadens parter och Arbetsförmedling• Satsa på kommunala plusjobb
en.
Fler företag ska etableras och befintliga
företag värnas. Kommunens närings• Få fler företag att etablera sig här
Partnerskap ska vara ett signum för livsorganisation ska växa och en ny näLandskrona kommun. Ett lokalt kun- ringslivschefs ska på plats. Vi ska flytta
skapslyft ska förbättra matchningen fram Landskronas position som en attmot arbetsmarknaden och satsningar raktiv kommun för entreprenörer och
på kommunala plusjobb ska öka möj- företag.

TRYGGHET
OCH SJUKVÅRD

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. De
personalbesparingar och ständiga hot om
nedläggning av lasarettets väl fungerande
verksamhet måste upphöra. Därför ska vi
göra allt som står i vår makt för att Landskrona lasarett ska utvecklas, inte avvecklas. Vi
behöver fler händer i vården och vi vill skapa
en ny vårdcentral i Karlslundsområdet.

Äldre och funktionshindrade ska ha rätt VI SOCIALDEMOKRATER VILL
till en värdig äldre- och handikappomsorg
• Utveckla Landskrona lasarett,
präglad av trygghet, meningsfullhet, delaktighet och ett gott bemötande. I kommuinte avveckla det
nen kommer personalens delade turer att
• Skapa trygghetsboende för äldre
avskaffas och alla anställda som så önskar
• Att heltid ska vara en rättighet,
kommer att erbjudas heltid. Trygghetsboende med lägenheter speciellt anpassat för
deltid en möjlighet
fortfarande relativt friska äldre ska byggas.

EN SKOLA FÖR ALLA

I Landskrona flyr eleverna de egna gymna- VI SOCIALDEMOKRATER VILL
sieskolorna för studier på annan ort. Kom• Minska storleken på klasserna
munen tappar inte bara duktiga studenter,
det kostar också miljonbelopp av skatte• Anställa mer personal i skolan
medel som betalar andra kommuners skol• Att grund- och gymnasieskolan
satsningar. Dessutom lämnar fortfarande
ska vara avgiftsfri
En modern kunskapsskola sätter kvalitet var fjärde elev grundskolan utan godkänt
och kreativitet i centrum. Alla elever ska betyg i alla ämnen. Denna utveckling
• Ha en kulturskola för alla
känna lust att lära och skolan ska vara en måste brytas och Landskronas rykte som
tillgång och ge möjligheter – en plats man lärosäte radikalt förbättras.Vi socialdemogärna söker sig till.
krater vill satsa på mer personal, mindre
klasser och arbetsro för personalen.
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.

Behöver du hjälp med valskjuts till vallokalen så hjälper vi gärna till.
Ring 0418-10418 eller 073-503 96 86. Öppettider är 08.00-20.00.
VILL DU ENGAGERA DIG I SOCIALDEMOKRATERNA?
Gå in på socialdemokraterna.se/Bli-medlem och bli medlem direkt.

