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Inledning
Vi tror på demokratin. Vi tror på människors förmåga att aktivt delta och ta ansvar för sin egen
och samhällets gemensamma framtid.
Social demokrati står för ett samhälle där alla medborgare har lika värde och aktivt deltar i
förvaltningen av samhället.
Vi befinner oss i en tid av förändringar och Landskrona kommun står inför många utmaningar.
De viktigaste frågorna är sysselsättningen och arbetsmarknads frågorna. Arbetslösheten i
kommunen är omkring 15 procent vilket är alldeles för högt och orsak till många andra
samhällsproblem. Andra viktiga frågor är att göra Landskrona till Sveriges barnvänligaste stad
och att utveckla stadens parker och grönområden. Vi står inför ett klimathot som allvarligt
påverkar den framtida livsmiljön. Vi menar att kommunen på alla områden skall verka för en
bättre miljö.
Tillsammans bygger vi Landskrona helt!

Landskrona ska bli Sveriges barnvänligaste stad
Landskrona är en bra stad att leva i. Men Landskrona är en delad stad. Vi noterar en ökad
segregation och tilltagande barnfattigdom. Sociala orättvisor är en grund för kriminalitet och
otrygghet som måste bekämpas. En likvärdig skola för alla barn är en viktig grund för att skapa
ett jämlikt samhälle. I en sammanhållen skola finns plats för alla barn. Därför vill vi
Socialdemokrater att inkluderingen skall gälla alla. Ur ett jämnställhetsperspektiv är det viktigt
med stödjande insatser till barn och elever med särskilda behov.
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 tillvaratagande av allas talang och
möjligheter skapas förutsättningar för ett starkt Landskrona. Barnperspektivet ska fmnas i alla
beslut. För att barnperspektivet ska jobbas med i hela kommunen måste en handlingsplan
plockas fram. Det handlar om hur stadens offentliga rum planeras, med säkra trafiklösningar och
inspirerande lekplatser, om barnkultur, en avgiftsfri kulturskola och hur förskolan och skolan
utformas för att ge alla barn lika möjligheter att växa och utvecklas.

•
•
•
•

En avgiftsfri kulrurskola
Satsningar på sommarkollo för barnen
Utveckla det offentliga rummet
A tt minska barngrupperna och klasserna när ekonomin tillåter det
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Landskrona ska bli Sveriges klimatsmartaste stad
Landskrona har stora utmaningar på klimat- och miljöområdet. Under många år har den
borgerliga kommunledningen valt att bortprioriterat miljösatsningarna i Landskrona.
Vi vill att Landskrona ska bli Sveriges klimatsmartaste stad. Därför ska ytterligare satsningar göras
inom klimat- och miljöområdet. Det handlar om allt från miljövänliga ttansporter och
kommunikationer till passivhus och renovering av kommunala fastigh eter. Landskrona kommun
ska driva på urvecklingen genom att ställa krav på bästa möjliga miljöteknik vid inköp och
upphandling av arbetsfordon, fardtjänst och andra transporter. Vi vill med information och
kampanjer verka för en renare stad. Stadens inre delar blir för varje år allt sämre med sopor och
avfall i den offentliga miljön vilket förstärker Landskronas negativa rykte.
Framför oss ligger stora utmaningar att integrera de positiva erfarenheterna i det dagliga arbetet
samtidigt som vi fortsätter att söka nya sätt att ta oss an de problem och möjligheter vi står inför.
De som bor i Landskrona kommun ska ha tillgång till ett boende som är sunt, säkert och tryggt.
Alla barn ska ha möjlighet att leka utomhus i hälsosamma och inspirerande miljöer.

•
•
•
•

Satsningar på cykel-, gång- och kollektivtrafik i hela kommunen
Satsningar på solfångare på de kommunala fastigheterna
Satsning på klimatutbildningsprogram med högskola och universitet
Att resurserna används på ett smartare sätt
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Landskrona ska bli Sveriges bästa arbetsmarknads stad

Landskrona brottas sedan många år med hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och höga
ohälsotal. Unga människors arbetslöshet är ett hot mot demokratin eftersom hopplösheten kan få
faste och udösa kriminalitet eller allmän håglöshet.
För oss socialdemokrater är kampen mOt arbetslöshet den viktigaste frågan för framtiden . Sociala
och ekonomiska klyftor beror i stor utsträckning på hög arbetslöshet och skapar grund för
otrygghet och social misär. Ett sådant samhälle vill vi inte ha.
Landskrona ska vara en motor i regionens näringsutveckling. Därför bör vi arbeta aktivt för att
värna och utveckla det näringsliv som finn s och för de nya företag som flyttar till Landskrona.
Vid ökningen av arbetstill fallen i kommunen bör man satsa på klimatsmart miljö. De olika
energiformerna tillsammans med universitet och nya klimarutbildningsprogram på gymnasie- och
högskolenivå. Besöksnäringen måste utvecklas. Den behöver en väl fungerande infrastrukrur och
ett rikt kulrurliv. Evenemangen i Sverige ökar och Landskrona har en chans att vara en viktig del
av utvecklingen. Särskilt idrottsevenemang har Landskrona tirtigare varit duktig på.
Ett lokalt kunskapslyft ska förbättra matchning mot arbetsmarknaden. De yrkesförberedande
gymnasieutbildningarna är viktiga och måste vara anpassade så att de kunskaper som eleverna
förvärvar är omedelbart användbara i yrkeslivet. Komvux ska berikas med fler yrkesinriktade
kurser som bygger på både Landskronas och regionens industriella struktur och tradition men
också på nya framtidsbranscher. Ett livslångt lärande innebär möjligheter till omskolning och ny
utbildning mitt i livet. Utbildning ska uppmuntras och vara både en personlig som yrkesmässig
språngbräda, det ska löna sig att stanna kvar.

•
•
•
•

Vi vill arbeta för en högskoleetablering till Landskrona
En satsning på ett lokalt kunskapslyft
Satsningar på yrkesutbildningar
Att arbetet med Landskrona tillväxt fortsätter
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Välfård i världsklass

Alla Landskrona ska har rätt till en hälso- och sjukvård av högsta kvalitet. Sjukvården ska finnas
där på lika villkor för alla som behöver den. Det är inte plånboken som ska sryra. Det ger både
trygghet och frihet.
Socialdemokraterna vill att äldre ska fä bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om
det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten.
Omsorgen om våra äldre och personer med funktionsnedsättning ska prioriteras. Äldre och
funktionshindl'ade ska ha rätt till en värdig äldre- och handikappomsorg präglad av ett gott
bemötande, menings fullhet och delaktighet.
Äldre- och handikappomsorg ska sätta den enskilde brukaren i centrum och ha en personal som
arbetar aktivt hälsofrämjande. Äldres rätt att bo ihop, även på äldreboendet, är en självklarhet för
oss. Trygghetsboende är en boendeform med bostäder speciellt anpassat för fortfarande relativt
friska äldre, med tillgång till matsal och gemensamhetslokal. Detta vill vi fortsätta utveckla. Vi
socialdemokrater menar att det är särskilt angeläget att göra det möjligt för äldre att bo bar i sitt
bos tadsområde. Genom ökat inflytande och självförvaltning för de boende, utvecklande av olika
former av boservice till äldre och funktion snedsatta ska Landskronahem bli den mest attraktiva
hyresvärden i Landskrona.
Äldre människor ska inte behöva se nya ansikten varje gång hemtj änsten är på besök. Målet är att
hemtjänstpersonalen ska ha en stund över för att faktiskt kunna sätta sig ner och prata med den
äldre. Vi följ er nogsamt utvecklingen när det gäller hur och var maten till våra äldre produceras.
Vårt mål är att maten som serveras på våra äldreboende och inom hemvården ska vara god,
nyttig och gärna närproducerad.

•
•
•
•

Satsningar på extra tjänster inom omsorgen
Personalen ska ha rätt till heltid
En sammanhållen arbetstid för personalen
Framtidens omsorg ska baseras på äldres delaktighet och behov
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Bostadspolitik för framtiden
Bostaden ska inte vara en handelsvara. För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet.
Bostaden är den mest centrala platsen för människan - det är här man lever, äter, sover tar hand
om sina barn och sin familj. Det finns inte mycket annat som präglar människans liv som var
man bor. Det är få saker i livet som ger en direkt signal om vem man är som var man bosatt sig.
Därför skall alla bostäder och bostadsområden i Landskrona vara platser där det är gott att leva.
Socialdemokraterna vill att kommunen med hjälp av samhällsbyggnad i form av offentlig och
privat service, myndighetsutövning, påtryckning och i samarbete med olika intressenter skall se
till att de harvarande dåliga bostäderna och bostadsområdena blir goda boende.
Socialdemokraterna vill genom en aktivplanering se till att det byggs småhus där sådana saknas,
hyresrätter där dessa är underrepresenterade och bostadsrätter där det behövs. Alla
nyproducerade bostäder skall vara attraktiva, naturligtvis skall även hyresrätter byggas i atttaktiva
lägen . Vi ser gärna att även småhus upplåts med hyresrätt.
Hyresrätten har unika möjligheter att utveckla de gemensamma utrymmena på etr sådant sätt att
boendet i hyresrätt medför plusvärden som är svåra att få i andra upplåtelseformer.
Socialdemokraterna vill att hyresrätten skall utvecklas vad gäller utemiljöer, lekmiljöer,
gemensamhetslokaler för lek, fritid, utlåning, gemensamma väluttustade tvättstugor m.m.

•
•

Att Landskronahem bygger fler hyresrätter i dem områdena som hyresrätten saknas
Hyresrätter i mer varierande storlekar
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Den trygga staden

Landskrona ska vata en trygg stad att bo, leva och vistas i. Känslan av otrygghet på gator och
torg, i det egna hemmet eller på jobbet begränsat människors frihet och skapat ett kallate
samhälle. Det krävs hårda tag mot brott men också mot brottens orsaker. Den direkta
brottsbekämpningen är ett nationellt ansvar genom polisen. Polisen ska förebygga och bekämpa
brott. Den hat en viktig roll för att människor ska känna sig trygga.
Landskronabor och de som besöker Landskrona ska kunna känna sig trygga i det offentliga
rummet. Vi vill att staten ska placera fler poliser i Landskrona. Tryggheten i det offentliga
rummet, upplevd trygghet, utsatthet för brott handlar ytterst om människors tillit, förtroende och
delaktighet. Landskrona kommun ska därför bistå Polisen och vara behjälplig på alla sätt som vi
förmår så att Polisen kan vara framgångsrik i sitt atbete.
Socialdemokraterna i Landskrona vill arbeta för att samverkan mellan Landskrona konunun och
Polisen ska fungera på ett effektivt sätt kopplat till unga som befinner sig i riskzon. Vi stöttar
arbete med civilsamhället i det förebyggande- och trygghetsskapande arbetet eftersom det finns
en storkunskap och nätverk bland föreningar i staden.
Trygghet skapas inre igenom ökad segregation. Väsentligast för att göra samhället tryggare är att
satsa på välfarden och minska klyftorna, inre ökade klyfter. Bata i ett Landskrona där alla får
möjlighet att delta kan brotten på allvar bekämpas.

•
•
•
•

Fler poliser till Landskrona
Kameraövervakning på dem platser som är otrygga
Satsning på aktiviteter för ungdomar
Fortsatt samarbete med myndigheter mot svart ekonomi
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Sammanställning av Socialdemokraternas avslags-, ändringsoch tilläggsyrkanden
Driftbude.et tkr
Resultat enligt Treklövernsforslag
Avslag
Förstärkt anslag kommunikation
Projektledning Arbetsmarknad Landskrona
Demografisk effekt försörjningsstöd
Högre hyresintäkt särskilt boende
Ändring
Driftskonsekvenser
Tillägg
Färre delade turer, omsorgsnämnd
Rätten till heltid, omsorgsnämnd
Driftskonsekvenser av ny idrottshall i Häljarp
Effektivisering kommunstyrelsens
administration
Avgiftsfri kulturskola
Summa ändrine.ar
Bättre fmansnetto
Nytt resultat

l n vesterine.sbude.et
lllvesteril1Ksnivå enliKI Treklöverns {örs/aK

Avslag
Karlslundsgatan
Österpon 33 lågor
Gång'cykelväg Ålabodarna
Weibullsholm
Tillägg
Ny idrottshall i Häljarp
Sveriges barnvänligaste stad
Sveriges klimatsmanaste stad planering av
gäng-cykelbanor
Upprustninga av fotbollsanläggningen på Exan
Summa ändrin~ar
Ny nivå

. år rä 1mas separat
varJe
2018
2019
3515
8476
2000
1 700
2700
-3000

2000
1 700
2700
-3000

2020
1444
2000
1700
2700
-3000
976

-5000
-5000

-5000
-5000

-5000
-5000
-4000

5000
-700
-2300
2000
3215

5000
-700
-2300
2000
8176

5000
-700
-5324
2000
-1880

Totalt fOr
perioden
2017
2018
2019
2020
-469447 -291 112 -276252 -2433// -1280122
7200
8000

12000
9000
8000

4000
5000
7000

19200
21000
5000
15000

-3500

-40000
-3500

-40000
-7000

-3000
-3000
-6000
-3000
-3000
-6000
15200
19500 -33500
1200
-454247 -271612 -309752 -243311 -I 278922
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