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”Arbetslösheten är vår tids stora utmaning att knäcka!”

Jonas  
Esbjörnsson 
nytt kommunalråd
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”VI HAR POLITIKEN  
MOT ARBETSLÖSHETEN”

Socialdemokraterna i Landskrona sitter 
åter i opposition och samarbetet mellan 
Folkpartiet och Sverigedemokraterna har 
fördjupats. Samtliga partier i fullmäktige säger 
att arbetslösheten är det stora problemet, men 
Jonas Esbjörnsson anser att treklöverns politik 
fullständigt saknar ambition.

– Treklövern har ingen politik för att bryta 
arbetslösheten. De har inga åtgärder för att 
utveckla välfärden. Enda tillstymmelsen till 
fokus är att man vill bygga för välbeställda 
människor. 

Skillnaden mellan fattiga och rika är stora i 
Landskrona och på senare år har de ökat ytter-
ligare. Jonas Esbjörnsson framhåller att Social-

demokraterna i Landskrona har ett helt batteri 
åtgärder för att pressa ned arbetslösheten. 

– En viktig pusselbit är kommunala 
Plussjobb. Vi har drivit den här frågan flera 
år utan att få gehör. Det handlar om att ge 
människor en möjlighet att starta igen, samti-
digt som det innebär en satsning på välfärden. 

– En annan bit handlar om ett lokalt 
kunskapslyft. Vi har två hundra ungdomar 
som saknar gymnasieutbildning inskrivna på 
arbetsförmedlingen. Utbildning är ett sätt att 
lyfta människor ur arbetslöshet, säger Jonas 
Esbjörnsson. 

Han vill att kommunen ser till att folk kan 

läsa upp sina betyg genom ett kommunalt 
kunskapslyft. 

– Staden kan betala för utbildningen, men 
sedan gäller det att också företagarna anställer 
de som utbildas. På längre sikt gäller det att 
arbeta intensivt med näringslivspolitiken. Vi 
måste långsiktigt få hit företag och eftergym-
nasial utbildning och det förberedelsearbetet 
måste påbörjas redan nu. 

– Ett annat område kommunen bör satsa 
på är turismen. Vår stad är mycket vacker och 
det geografiska läget centralt i Öresundsregio-
nen är en stor tillgång – vi ligger nära allting. I 
turismsektorn kan vi skapa många nya jobb.

Jonas Esbjörnsson trivs i rollen som nytt kommunalråd. Socialdemokratin i Landskrona måste visa att det är 
den som sitter inne med lösningarna på stadens stora utmaningar, slår han fast.
– Treklövern, med stöd av SD röstar systematiskt ned våra förslag och de vill inte diskutera framtiden och 
lösningar på stadens stora problem.

150 vårdplatser försvann på Skånes universitetssjukhus när den moderatledda majoriteten prioriterade låg skatt framför resuser till vården. 

Jonas Esbjörnsson är nytt kommunalråd och ledare för oppositionen i Landskrona.



Jenny Tillander framhåller att grunden för 
LO:s samverkan med socialdemokratin är de 
gemensamma värderingarna och synen på 
samhället. 

– I Landskrona är det mycket som händer 
just nu. Då är det extra viktigt att vi från den 
fackliga sidan är med och påverkar politiken 
och bidrar med våra erfarenheter, säger hon.

Under de åtta åren av Alliansstyre är det 
mycket som förändrats till det sämre för 
arbetstagarna i Sverige, anser Jenny Tillander 
och nämner nedläggningen av Arbetslivsinsti-
tutet som ett exempel.

– Ett annat exempel på negativ utveckling 
är de delade turerna inom den kommunala 
verksamheten. Det är något som definitivt 

inte gynnar de fackliga medlemmarna. Det 
här är ett typiskt område som måste få en 
lösning och där facket kan bidra.

Jenny Tillander har även sett hur arbets-
marknaden försämrats för medlemmarna 
inom If-Metall.

– Man ändrar i arbetsvillkoren från heltid 
till deltid. Folk inte vågar säga nej, för risken 
att förlora jobbet helt. Många tvingas försöka 
hitta sysselsättning på flera olika ställen för 
olika arbetsgivare.

– Med sådana villkor och den arbetslös-
hetsförsäkring vi har nu så slår vi ut fler och 
fler människor. Det finns många uppgifter att 
arbeta med facklig-politiskt.

FACKLIG-POLITISK
samverkan i Landskrona

I kampen för rättvisa och jämlikhet 
har facklig-politisk samverkan varit 
en hörnsten för arbetarrörelsen.
– Det är viktigt att vi i facket har en 
närhet till politiken. Vi måste påver-
ka och vara med där besluten tas, 
säger Jenny Tillander, ombudsman 
för If-Metall och aktiv i arbetarekom-
munens facklig-politiska utskott.

Jenny Tillander, ombudsman för If-Metall.

Olle Ludvigsson besökte Landskrona
BorgWorner är en tillverkningsindustri i Landskrona som leverera komponenter till 
4-hjulsdrift till många bilmärken i världen.
- Ett modernt och konkurrenskraftigt företag som detta är inte bara viktigt för Landskrona 
utan är lika viktigt för Sverige och Europa, säger Olle Ludvigsson(S) EU- parlamentariker.
- I dag har vi en ungdomsarbetslösheten i Landskrona på 26 procent och ett företag som 
efterfrågar utbildad arbetskraft, säger Jonas Esbjörnsson(S) oppositionsråd i Landskrona.
- Vi behöver vara mer aktiva när det gäller arbetsmarknadsfrågorna än vad vi är i dag. 
Då kan vi inte sitta passivt som den styrande majoritet gör i Landskrona. Vi socialde-
mokrater vill satsa på utbildning så att vi kan pressa tillbaka arbetslösheten och kunna 
erbjuda utbildad arbetskraft till näringslivet i Landskrona, avslutar Jonas Esbjörnsson(S).

Olle Ludvigsson och Jonas Esbjörnsson under besöket 
på BorgWorner i Landskrona.



Regeringen anser att bostadsbristen är ett 
av de största hindren för att skapa tillväxt och 
arbete. Därför föreslås att ett särskilt investe-
ringsstöd ska få fart på byggandet. Förslaget 
ska ingå i budgetpropositionen för 2016 och 
uppgå till 3,2 miljarder kronor per år.

VÄLFÄRDEN
På välfärdsområdet kommer en rad sats-

ningar. Underhållsstödet till ensamstående 
föräldrar höjas med 300 kronor. Bemanning 
inom äldreomsorgen kommer att öka och det 
kommer att investeras i förlossningsvården. 
På skolområdet kommer två miljarder satsas 
på fler lärare i lågstadiet. För att alla barn ska 
kunna få ekonomiskt stöd till glasögon av-
sätter regeringen 120 miljoner kronor per år. 
Detta är ett axplock av samarbetsregeringens 
satsningar.

ÖKADE INTÄKTER
Den mest akuta järnvägssatsningen gäller 

ökade anslag för till drift och underhåll av 
järnvägen med 620 miljoner kronor, under 
årets andra halva. För att öka skatteintäkterna 
föreslås slopande av de nedsatta socialavgif-
terna för unga och en justering det nuvarande 
ROT-avdraget till 30 procent.

Första S-budgeten  
på åtta år är klar

Foto: Victor Svedberg

Några av de viktigaste inslagen i samarbetsregeringens vårbudget är satsningarna på skola, byggsektorn och 
järnvägarna, samt justeringen av ROT-avdraget. Budgeten bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokra-
terna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

VÄLKOMMEN ATT FIRA 1 MAJ!
Samling på Rådhustorget kl. 10.45
Avmarch kl. 11.00
Möte i Slottsparken kl. 11.30
Huvudtalare: Rikard Larsson, riksdagsledamot.

Värmt välkomna!


