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Möt Socialdemokraternas nya eldsjäl

S-rösten
Information från Socialdemokraterna i Landskrona

Om ett år går vi in i valrörel-
sen 2018. Men innan dess så 
är det kyrkoval i september 
2017. Du som gammal eller ny 
medlem behövs. Vi behöver bli 
fler medlemmar som vill och 
kan vara med i det politiska 
arbetet.

Det kommer att handla om 
vårt vägval för Landskrona.

Vilket framtida Landskrona 
vill du leva i? Vi vill skapa ett 
jämlikt samhälle där alla – inte 
bara några – kan känna frihet, 
trygghet och framtidstro.

I vårt Landskrona ska ingen 
hållas tillbaka. Ingen heller 
lämnas efter.

Efter tio borgerliga år där pro-
blemen tillåts växa sig stora vill 
vi byta riktning på politiken. 
Vi har stora utmaningar fram-
för oss i Landskrona kommun.

Socialdemokraterna i Landskrona tar utma-
ningarna på stort allvar. Vi vill att Landskrona 
ska spänna bågen och bli Sveriges barnvänli-
gaste stad. Barnen som bor i Landskrona men 
även för barnfamiljer som vill flytta till vår 
vackra stad.

Det finns inga genvägar till ett helt och starkt 
Landskrona. Men med satsningar på att göra 
staden till den barnvänligaste, med fokus på 
likvärdighet och att ta vara på allas talang och 
möjligheter, kan vi bygga Landskrona helt.
 
Klimatet är vår tids största utmaning. Hur vi 
lever och förbrukar påverkar vad vi lämnar 
över till nästa generationer.

Ett framgångsrikt miljöarbete avvaktar inte de 
perfekta lösningarna, utan måste präglas av 
experimentlusta och en mångfald av arbetsme-
toder. Varje del av vår verksamhet måste hitta 
sitt sätt att arbeta. Vi välkomnar även initiativ 
från medborgare och näringsliv. Vårt kreativa 
utvecklingsarbete ska göra Landskrona till en 
god livsmiljö för människor och företag.

De gröna parkerna och havets kvaliteter ska 
utvecklas. Landskronas parker, grönområden 
och vattenmiljöer ska utökas, värnas och ha 
höga rekreativa och biologiska kvaliteter. Stads-
miljön kompletteras med ytterligare grönska 
och vatten i form av exempelvis vegetations-
klädda tak och väggar och öppen dagvatten-

hantering.  Tillsammans kan vi 
göra Landskrona till Sveriges 
klimatsmartaste stad.

Under allt för många år har 
arbetslösheten ökat i Lands-
krona. Arbete är grunden för 
välfärd, välstånd och människ-
ors personliga utveckling. 

Ökat samarbete och ett lokalt 
kunskapslyft är några viktiga 
steg på vägen att bryta dödläget 
som präglat utvecklingen de 
senaste tio åren. Vi vill satsa 
på ett bättre lokalt samarbete 
mellan kommunen, arbets-
marknadens parter och Ar-
betsförmedlingen: Därför ska 
partnerskap vara ett signum för 
Landskrona. Vi vill satsa på att 
utöka offentlig sektor med fler 
yrkeskategorier för att avlasta 
hårt arbetsbelastade yrkes-
grupper och för att minska 
arbetslösheten och höja kvali-
teten i välfärden. Landskrona 
kommun ska vara en förebild 

som arbetsgivare, där anställdas och brukarnas 
välbefinnande står i centrum. Bland annat ska 
de delade turerna avskaffas. Vi måste våga för 
att bli Sveriges bästa arbetsmarknads stad.

Omsorgen om våra äldre och personer med 
funktionsnedsättning ska prioriteras. Äldre 
och funktionshindrade ska ha rätt till en vär-
dig äldre- och handikappomsorg präglad av 
ett gott bemötande, meningsfullhet och del-
aktighet. Tillsammans går vi in i en valrörelse 
och hjälper varandra för en valseger 2018.
 
Jenny Tillander
Ordförande för Socialdemokraterna 
 i Landskrona

TILLSAMMANS BYGGER 
VI LANDSKRONA HELT

Jenny Tillander är ordförande för Socialdemokraterna i Landskrona.
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Arkitektbyråerna Fojab, Liljewalls och 
Magasin A fick i höstas uppdrag av Landskro-
nahem att skapa en vision för Kopparängen 
i Karlslundsområdet. För detta arbete skulle 
de få högst 160 000 kronor per arkitektbyrå. 
I uppdraget ingick att se över hela området, 
vilken även inkluderar Paulssons fastighe-
ters bestånd. Förslagen presenterades för 
Landskronahems styrelse den 19 december. 
Men vad arkitektbyråerna visade upp vill inte 
styrelsen gå ut med.

Majoriteten i Landskronahems styrelse, det 
vill säga ordförande Kenneth Håkansson 
(-), Mattias Adolfsson (L), Jan Nimmermark 
(M) och Carina Herrstedt (SD) röstade för 
att hemlighålla de förslag på förändringar i 
Karlslundsområdet som de tre arkitektbyrå-
erna skickat in. Detta är något som styrelsens 
vice ordförande Anders Karlsson (S) tycker är 
besynnerligt.

– Kenneth Håkansson har uttryckt i media 

att anledningen till att allt hemlighålls är att 
det rör sig om en affärshemlighet samt att 
han inte vill oroa de boende i området. Men 
frågan är vad aktiebolagslagen säger. Det finns 
en tidigare dom från Blekinge som pekar åt 
att handlingar som dessa är offentliga, säger 
Anders Karlsson.

Anders Kjellström är jurist och är väl insatt i 
Landskronahems affärer då han är revisorssupp-
leant i bolaget. 

– Om majoriteten har lagen på sin sida är 
svårt att svara på. Skulle det i en dom fram-
komma att det rör sig om arbetsmaterial så 
gäller inte offentlighetsprincipen, säger han.
Han ställer sig dock frågan, varför man inte 
presenterar förslagen.

– Man kan ju undra om de har något att döl-
ja?, frågar han sig retoriskt.

Frågan är vad som gäller om oppositionen, 

det vill säga socialdemokraterna, anser att 
arkitektförslagen borde vara offentliga hand-
lingar, och att dessa lämnar ut förslagen till 
media och de boende i området.

– Det beror helt på vilka interna regler det 
finns om sekretess i bolaget. Och dessa känner 
inte jag till, säger Anders Kjellström.
Anders Karlsson skulle vilja se att de boende i 
området fick med ett finger i spelet.

– Det är ju dom som bor där och kan området 
bäst. Och dessutom är det dom som betalar 
hyrorna och därmed en del av de pengar som 
arkitekterna fått. Jag tycker att inte det hade 
varit mer än rätt att de skulle få säga sitt. 
Sedan är det ju klart att styrelsen får ta det 
slutgiltiga beslutet, säger han.

– Men ska vi någon gång få till en bra dialog 
med de som bor i området och göra det till en 
plats som man vill flytta till, ja, då krävs det 
boendeinflytande.

BOSTAD. Majoriteten i Landskronahems styrelse, det vill säga ordförande Kenneth Håkansson (-), Mattias 
Adolfsson (L), Jan Nimmermark (M) och Carina Herrstedt (SD) röstade för att hemlighålla de förslag på 
förändringar i Karlslundsområdet som de tre arkitektbyråerna skickat in. Detta är något som styrelsens vice 
ordförande Anders Karlsson (S) tycker är besynnerligt.

KRÄV BOENDE- 
INFLYTANDE
i Koppargården

Anders Karlsson sitter med i styrelsen för Landskronahem och har sett 
arkitekternas förslag om hur Koppargården kan komma gestalta sig i 
framtiden. Han förstår inte varför dessa planer är hemlighålls.



– Det är klart att vi oroar oss, säger Jan-Åke 
Linderoth som bor tillsammans med sin 
hustru Yvonne på Koppargården.

– När planer som rör vårt boende hålls hem-
ligt så blir vi uppriktigt bekymrade. Jag tycker 
att det är helt tokigt. Vad smider dom nu för 
planer? Kommer vi att ha råd att bo kvar här?, 
frågar sig Jan-Åke.

Paret har bott i sin nuvarande lägenhet på 
Koppargården i ett par år. 

– Vi har bott här tillsammans i två omgångar. 
Först tio år på Emaljgatan innan vi flyttade 
utanför stan. Men för två år sedan flyttade 
vi tillbaka hit igen och trivs utmärkt, säger 
Yvonne Linderoth.

– Jag har även bott i Koppargården 15 också 
innan jag träffade Jan-Åke, säger hon och 
skrattar, väl förtrogen med området. 
De båda blir dock allvarligare när framtiden 
kommer på tal.

– Vad vi efterlyser är att vi som bor här ska få 
mer inflytande. Men som det är idag så känns 
det som att vi inte har något alls att säga till 
om, att allt bestäms över våra huvuden, fort-
sätter Yvonne. 

Jan-Åke menar att det inte alltid varit så.

– Jag har jobbat på Landskronahem i 30 år 
och varit stationerad här ute länge och väl. 
Jag har dessutom varit ombud för Hyresgäst-
föreningen när vi bodde på Emaljgatan, så 
jag kan hela området på mina fem fingrar. På 
den tiden hade vi två lokaler som de boende 

kunde hyra och där hade vi många aktiviteter, 
minns han.

– Då hade vi betydligt mer inflytande.
Att det finns mycket att göra i området är 
paret klara över och de saknar inte idéer.

– Det viktigaste för att området ska få bukt 
med sitt dåliga rykte är att Landskronahem 
måste jobba mer aktivt för att fler etniska 
svenskar ska flytta hit. Som det är idag är 
området väldigt segregerat. Och ett sätt är att 
såväl Landskronahem som kommunen arbe-
tar hårt för att få hit service. Tidigare fanns 
här allt från post och bibliotek till vårdcentral 
och bankomat. Idag har vi inget av det. Och 
då är det svårt att få folk att flytta hit.

Att det bor mycket invandrare på Koppargår-
den är dock inget problem i sig enligt Yvonne.

– Inte på något vis. De flesta av våra grannar 
är invandrare och de är alla jättetrevliga, säger 
hon och Jan-Åke tillägger.

– Jag minns när jag jobbade här som fastig-
hetsskötare. Det var alltid trevligt att komma 
hem till folk som inte hade sitt ursprung i 

Landskrona eller i Sverige. Det bjöds på kaffe 
och mer därtill och det var aldrig några sura 
miner. Det var betydligt vanligare hos svensk-
arna. Då var det bara att gå in och göra jobbet 
och sedan gå därifrån.

Det första som dock måste till är att det städas 
upp.

– Det är många som kastar sitt skräp överallt. 
Därför skulle det behövas en rejäl rensning, så-
väl på de öppna ytorna som i rabatter och dylikt. 
Då tror jag att trivseln varit bättre, säger Yvonne 
och nämner ännu ett prioriterat område.

– Landskronahem måste se över belysningen 
här. Det finns många gångar som ligger i mör-
ker och det skapar otrygghet, anser hon.
Det finns såväl stora som små åtgärder som 
behövs. Men paret Linderoth vill se ljust på 
framtiden.

– Det är inga problem som inte går att lösa. 
Prata bara med oss som bor här och hör hur 
vi vill ha det. Det tror vi är en väg till att lösa 
områdets problem. Det är bara det vi vill. 
Vi trivs här och vill inget hellre än bo kvar, 
avslutar Jan-Åke.

HEMLIGHETSMAKERI OM
Landskronahem oroar
BOSTAD. S-rösten har varit ute i 
Koppargården med anledning av 
de framtidsplaner som finns för om-
rådet. Att det måste till förändringar 
för att få bort det dåliga ryktet som 
Karlslundsområdet i allmänhet och 
Koppargården i synnerhet omges 
med, står klart. Men att de förslag på 
förändringar som nu finns hemlig-
hålls rör upp känslor.

Jan-Åke och Yvonne Linderoth trivs på Koppargården men oroar sig för framtiden.
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På partikongressen spikar ombuden den 
politiska ram som ska gälla fram till nästa års 
kongress. Landskrona arbetarekommun har 
lämnat in två motioner som man hoppas få 
gehör för.

– Den ena gäller jobb och utbildning, säger 
Jenny Tillander, ett av två ombud från Lands-
krona på årets  kongress.

– Vi vill bland mycket annat införa ett friår 
för studier på Komvux och högskola samt 
dubbla Kunskapslyftet i Sverige, säger Jenny 
Tillander.

– Det är en väldigt bred fråga som ytterst 
handlar om att få folk i arbete. Det är också en 
integrationsfråga.

Den andra motionen handlar om alla de 
konsekvenser som följde i kölvattnet efter att 
apoteksmarknaden privatiserades.

– En återgång till ett statligt monopol av 
apoteksverksamheten är ekonomiskt orealis-
tiskt och därför föreslår vi i Landskrona att 
vi socialdemokrater arbetar för att styra upp 
och reglera apoteksmarknaden så att man kan 
garantera apoteksservice i hela landet, säger 
Mecide Özer.

De båda socialdemokraterna valdes som 
ombud till partikongressen av Arbetarekom-
munens medlemmar och båda är stolta och 
hedrade.

– Just att medlemmarna röstat fram mig 
känns väldigt hedersamt, säger Mecide Özer 
och Jenny Tillander instämmer.

– Det är både hedervärt och häftigt, säger 
hon.

Förra året var den hetaste frågan den stora 
flyktingströmmen. Vilken eller vilka frågor 
som kommer  bli viktiga på kongressen är inte 
lika självklart.
– Jag tror att mycket kommer att handla 
om hur vi ska få folk i arbete, säger Jenny 
Tillander.
– Jag håller med. Sedan tror jag även att 
integrationen kommer att diskuteras livligt, 
förmodar Mecide Özer.

KONGRESS. Socialdemokraternas 
partikongress 2017 går av stapeln 
på Svenska Mässan i Göteborg den 
8 -12 april. Landskrona arbetare-
kommun representeras av Mecide 
Özer och Jenny Tillander. S-rösten 
har träffat de båda ombuden.

FAKTA, LANDSKRONAS KONGRESSOMBUD

Namn: Jenny Tillander
Uppdrag: Ordförande i Arbetarekommunen, 
ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott, krislednings-
nämnden samt suppleant för ombud i Landskrona 
Stadsutveckling AB. Även vice ordförande i 
Ventrafiken samt ombudsman för Kommunförbun-
det Skåne.
Politiskt aktiv sedan: Början av 2000-talet
Hjärtefråga: Jobben

Namn: Mecide Özer
Uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige, Lands-
kronahem och Stiftelsen Kaptensgårdens samling-
ar samt vice ordförande i räddningsnämnden.
Politiskt aktiv sedan: Mitten av 1990-talet
Hjärtefråga: Integrationen

MOTIONERAR OM JOBB OCH 
APOTEK PÅ PARTIKONGRESSEN


