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Inledning 
Att få fler invånare i arbete är utan tvekan en av Landskronas största utmaningar, inte minst för att 

lösa integrationen. Att ha ett jobb ger stolthet, respekt och självförtroende. Den känslan borde alla få 

ha. 

Landskrona är en vacker stad och med stadens perfekta läge med närhet till både Malmö och 

Helsingborg finns en stor potential att bli en framgångsrik stad som på sikt kommer att stå på egna 

ben. Under ett par decennier har det förts en okontrollerad migrationspolitik och en kravlös 

integrationspolitik i Landskrona. Detta har i sin tur lett till segregation, utanförskap, hög arbetslöshet 

och höga försörjningsstödskostnader. Dessa problem lär inte minska i framtiden då Sverige står inför 

ett mycket stort flyktingmottagande vilket har en stor påverkan på landets kommuner och där 

Landskrona är en attraktiv stad för nyanlända att bosätta sig i. 

 Att tro att nyanlända blir självförsörjande efter 2 år är bara naivt. (arbetsförmedlingen står för 

etableringsersättning i 2 år) Här ser Sverigedemokraterna en fara med ytterligare ökade försörjnings-

stödskostnader och ett ökat utanförskap. Vi väljer välfärd före massinvandring.  

Vi ser många goda krafter i Landskrona som vill bryta utanförskapet och få ner arbetslösheten och 

dessa måste vi satsa mer på. Vi tänker då på Uppstart Landskrona som har ett brett kontaktnät med 

näringslivet för att skapa fler jobb. Startelvan är ett annat projekt som kanske först och främst vänder 

sig till människor med en problematisk bakgrund främst i utanförskapsområden som Centrum/Öster. 

Men som visat upp ett gott resultat genom att få dessa människor i utbildning, praktik eller jobb. 

Vidare har vi Sverigedemokraternas initiativ om anställningsprogram som nu varit igång i två år med 

goda resultat. Här är det viktigt att se till individen som får en chans till egen försörjning, ett socialt 

liv och chans att utvecklas som människa. 

Landskrona måste bli bättre på samverkan mellan staden, arbetsförmedlingen och näringslivet. Ett 

positivt företagsklimat är ökad koppling mellan utbildning och arbetsmarknad, och breda kontaktytor 

mot näringslivet. Vi måste bli bättre på att ta tillvara på Landskronas potential. Vår roll som politiker 

är att skapa de bästa förutsättningarna för entreprenörer och företag att etablera sig, att växa och 

anställa folk. 

Vi ser med spänning fram emot utvecklingen för att komma tillrätta med problemen i 

Centrum/Öster, och vi är övertygade om att tillsammans med upprustningen av området så kommer 

det att bli ett lyft för hela staden.  
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En socialt hållbar stad 
Anställningsprogrammet som Sverigedemokraterna sedan tidigare tagit initiativ till bör fortsätta 

eftersom det visat sig vara positivt. Vi anser att anställningsprogrammet bör permanentas. 

Det är viktigt att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden får chansen till en anställning. Det är 

av stor vikt för Landskrona stad att få igång sysselsättningsgraden för våra medborgare. 

Landskrona är en stad där många invånare uppbär försörjningsstöd. Det är därför viktigt att aktivt 

försöka få ner bidragsstödet och istället möjliggöra för varje individ att själv kunna försörja sig. Detta 

är en vinst inte bara för samhället utan även för den enskilda individen. 

Socionomerna i vår stad har en mycket hög arbetsbelastning. Det bor många familjer i Landskrona 

som är föremål för åtgärder från socialtjänsten. Det är ofta ekonomiskt svaga hushåll och där 

föräldrar av olika anledningar inte tar sitt ansvar för sina barn. Otryggheten hos dessa barn resulterar 

ofta i att de begår brott och inte sköter sig i skolan. Detta kan accelerera om inte samhället reagerar. 

Socionomerna som ansvarar för barn och ungdomar i problemfamiljer har ofta mycket tuffa beslut 

att ta i sitt dagliga arbete. Vi vill satsa på att höja socionomernas löner under mandatperioden för att 

kunna behålla den kunskap och kompetens de besitter. Landskrona har idag svårt att konkurrera med 

kringliggande kommuner vad det gäller löneläget och arbetsbelastning för socionomer. Det är också 

lönsamt ur andra aspekter, nämligen att de trivs och stannar kvar i vår stad för att ge den hjälp som 

behövs för barn och ungdomar. Därför vill vi anslå 1 mnkr till prioriterade löneökningar för 

socionomer. 

Blåjackornas verksamhet i Landskrona har lett till en positiv utveckling när det gäller stökiga 

ungdomar. Deras närvaro har en tydlig lugnande effekt i staden. Tidigare var det mycket problem för 

bland annat affärsinnehavare som nu kan märka en positiv förändring. Många ungdomar känner en 

aversion mot myndigheter av olika slag. I det fallet kan blåjackorna skapa ett förtroende som i sin tur 

kan lugna ner stökiga situationer. Vi vill att blåjackornas verksamhet fortsätter och också att det 

utvidgas till att även omfatta lördagar. Därför vill vi anslå 0,3 mnkr för att blåjackorna även ska 

tjänstgöra på lördagarna.  

Landskrona har tagit ett stort ansvar när det gäller flyktingmottagandet. Sedan lagen ändrades vid 

förra årsskiftet är det så att även de kommunerna som sagt nej till ensamkommande måste ta emot 

dessa ändå. Nu har de första ensamkommande anlänt och vi vet inte hur många det kan bli i 

slutänden. Det här blir i längden ohållbart inte minst ur en ekonomisk synvinkel. Bostäder måste 

ordnas och efter eventuellt avslutad utbildning så ska det finnas sysselsättning till dem också.  

Vi säger nej till fler ensamkommande för att på så sätt markera att kommunerna inte ska tvingas till 

att ta emot flera än det finns resurser och förutsättningar för. Det är på tiden att Migrationsverket 

tar sitt fulla ansvar och står för alla de faktiska kostnaderna när man placerar ensamkommande i 

kommunerna. 

  



 

5 
 

En stad att jobba och utvecklas i 
Många anställda inom den offentliga sektorn, varav största delen inom 

kommunerna, arbetar idag deltid trots att de vill och kan arbeta heltid. 

Ofrivilligt deltidsarbete medför en rad nackdelar i form av dålig ekonomi, dålig 

pensionsutveckling och försämrade möjligheter till kompetensutveckling. Detta 

är såklart ett problem för män såväl som kvinnor, men eftersom huvuddelen av 

de ofrivilligt deltidsarbetslösa är kvinnor är det också ett allvarligt 

jämställdhetsproblem. Den offentliga sektorn är Sveriges största arbetsgivare 

och för Sverigedemokraterna är det en självklarhet att denna bör gå i bräschen 

för goda villkor på arbetsmarknaden. Sverigedemokraterna anser att staten bör 

skjuta till de resurser som behövs för att alla offentliganställda som idag arbetar 

deltid, bör ges möjlighet att utöka sin tjänst till heltid. Kommunen bör utöva 

påtryckningar på staten för att detta ska bli verklighet. Tills vidare bör kommunen 

så långt ekonomin tillåter omvandla ofrivilliga deltider till heltidstjänster och noga 

studera lärdomarna och misstagen från de kommuner där rätt till heltid redan har införts. 

Delade turer, där personalen tvingas till långa och ofta obetalda håltimmar mellan två längre 

arbetspass, är ett fenomen som tyvärr är ganska vanligt på den svenska arbetsmarknaden. I 

synnerhet inom den offentliga sektorn. Ca 10 % av de anställda, som uppger att de uppskattar att 

arbeta med delade turer bör givetvis få fortsätta med detta. För en långt större grupp är de delade 

turerna dock en tvingande plåga. Många har svårt att få familjelivet att gå ihop. Tiden som skulle ha 

använts till att laga mat, skjutsa barnen till idrottsaktiviteter, läsa godnattsaga och så vidare 

försvinner. Många ser inte sina barn i vaket tillstånd på en hel arbetsvecka. Fyra av tio som arbetar 

med delade turer har uppgett att de dagligen känner stress och trötthet och många löper ökad risk 

för att drabbas av sociala problem. Ur ett långsiktigt och strategiskt perspektiv är det viktigt att 

åtgärder vidtas för att minska de delade turerna. Detta då dåliga arbetsvillkor är en av 

huvudanledningarna till den hotande framtida bristen på vård- och omsorgspersonal. Delade turer är 

på många sätt ett fenomen kopplat till bristande resurser och underbemanning. Kommunen bör så 

långt det vara möjligt avskaffa de ofrivilliga delade turerna samt utöva påtryckningar mot staten om 

ökat ekonomiskt stöd för detta arbete. 

Den första dagen som en anställd sjukskriver sig är en så kallad karensdag, vilket innebär att 

arbetstagaren för denna dag inte har rätt till någon sjukersättning som kompenserar för 

lönebortfallet. Karensdagarna blir i många fall kostsamma för de arbetstagare inom vården och 

omsorgen som ofta, på grund av sitt arbete, utsätts för olika virus och andra sjukdomar. Förutom att 

man blir sjuk på grund av sina arbetsuppgifter, så drabbas man alltså även av större lönebortfall än 

andra yrkesgrupper. Detta tycker Sverigedemokraterna är principiellt felaktigt. Kommunen bör därför 

vidta åtgärder som kompenserar de anställda, inom framförallt vården och omsorgen, som blivit 

sjuka efter att ha tvingats arbeta under högriskperioder. 

Därför vill Sverigedemokraterna satsa 3 mnkr för att påbörja arbetet med att ta bort delade turer och 

omvandla deltid till heltidstjänster för att förbättra arbetsvillkoren för Landskrona stads anställda 

samt utreda möjligheten till slopad karensdag för stadens vård och omsorgsanställda. 
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Fritid och idrottsstaden 
Landskrona har tidigare varit känd som ”idrottsstaden” med välskötta anläggningar, och det är dags 

att vi blir det igen. Landskrona ska hålla god kvalitet på sina idrottsanläggningar, och för att ha ett 

varierande idrottsutbud så är det viktigt att stadens anläggningar löpande rustas upp och att det 

byggs nya. Det är viktigt att människor uppmuntras att aktivera sig på regelbunden basis, särskilt 

barn och ungdomar. Idrott är en folkrörelse och erbjuder inte bara människor hälsa utan även en 

meningsfull och innehållsrik fritid. Landskrona ska samarbeta med föreningar och företag och 

tillsammans erbjuda ett varierat utbud av fritidsaktiviteter. Det stöd som kommunen ger ska vara 

transparant och lättöverskådligt men samtidigt ge anordnarna självbestämmanderätt. I Landskrona 

gör vi inte skillnad på flickor och pojkars fritidssysselsättning eller aktiviteter. Det är lika viktigt att 

idrotten är inkluderande och tillgänglig även för de med någon form av funktionsnedsättning. 

Landskrona ska ha en generös hållning till handikappidrottsföreningar och se möjligheter vad det 

gäller fritid för funktionshindrade och utvecklingsstörda. 

Det är viktigt att beslut och förändringar förankras i samspel med de berörda föreningarna. Mer 

samråd ger en starkare Landskrona. 

Sverigedemokraterna vill att Landskrona stad 

utformar ett idrottspolitiskt program i 

samverkan med kommunens samtliga 

idrottsföreningar och andra intressenter. 

Ansvaret för idrottsfrågorna i kommunen är 

allas ansvar och för kommunen ligger inte 

bara på kultur- och fritidsnämnden utan är 

fördelat på flera olika nämnder.  

Idrott handlar om värdegrund, värderingar 

och gemensamma regler som gäller alla. 

Sverigedemokraterna vill att Landskrona 

initierar ett norm- och värdegrundsarbete tillsammans med föreningslivet. Ett sådant arbete kommer 

ge positiva ringar i samhället och utveckla ledare, förebilder och utövare i den egna föreningen. 

Vår vision är att Landskrona ska bli den inkluderande idrottsstaden alla pratar om, och vill ta efter. 

Sverigedemokraterna vill också att fritidsnämnden inför en form av en utvecklingsfond på 250,000 kr 

årligen, där idrottsföreningar kan ansöka om ekonomiska medel för att t.ex. utbilda ledare och 

ungdomar. Vi vill också att fritidsförvaltningen ser över ev. upprustningsbehov av alla idrottshallar i 

Landskrona stad. Sverigedemokraterna vill att fritidsförvaltningen utreder kostnader och 

förutsättningarna för en ny ishall och en inomhushall. 
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Det miljövänliga alternativet 
Sverigedemokraterna vill alltid sätta människan i centrum med utgångspunkt från ett balanserat 
miljöval. Det är inte bara rent vatten och ren luft är viktigt för Landskronas invånare. Att få möjlighet 
till egenförsörjning genom ett arbete i närhet till sin bostad är även en viktig del i den totala 
miljöbilden. 
 
Vi vill vårda och utöka våra grönområden runt stadens centrum och satsa på att uppföra nya 
avgiftsfria parkeringsplatser nära men utanför centrum. 
 
Vi vill sträva efter att minska ytan av hårdgjord mark runt alla byggnationer, inte minst med tanke på 
att man inte ens i dagsläge kan dimensionera ett dagvattensystem som kan klara av morgondagens 
nederbörd. 
 
Biogas ger både ett förnybart och klimatsmart drivmedel samt är en lösning på avfallsproblem. 
Sverigedemokraterna främja biogastillverkningen genom att prioritera sopsortering av biologiskt 
avfall. Alla hushåll i Landskrona stad ska kunna ha möjlighet att vara med och återvinna sitt biologiska 
avfall, därför vill Sverigedemokraterna att en sådan möjlighet utreds. För att öka incitamenten måste 
det bli enklare och mera lönsamt att sopsortera på ett miljöriktigare sätt. 

Eftersom det råder överproduktion av el i Sverige, något som bara gynnar elbolagen som säljer denna 
utomlands, finns ingen anledning att utöka marginell elproduktion. Därför är vi av uppfattningen att 
Landskrona stad skall stoppa utbyggnaden av den markförstörande, olönsamma vindkraften på land. 
Alternativt satsa på att bygga ut den mer effektiva havsbaserade vindkraften. 
 
När hus byggs i dag finns kraven på låg energianvändning med redan från början. Svårare är det i 
äldre fastigheter som inte är utformade på ett sätt som möter framtidens krav. Många av stadens 
bostäder uppfyller inte dagens olika miljökrav och staden bör därför verka för att sanera eller riva 
nerslitna bostäder med tyngdpunkt på de äldre stadsplanerade områdena.  
 
Vi tror på en stark och levande landsbygd. Vad som behövs är en politik som skapar de optimala 
förutsättningarna för att leva, bo och verka utanför staden på landsbygd och i våra byar. Därför 
satsar vi mer på våra byar och vill bygga ut och rusta upp motions och rekreationsområden samt 
förespråkar att gröna bussar trafikerar byarna.  
 
Miljöförvaltningen har under en längre tid varit i behov av fler miljöinspektörer för att kunna utföra 
sina åtagande. Miljöförvaltningen presenterade under sommaren 2014 ett förslag om att anta en ny 
taxa. Den höjda taxan skulle gå till att anställa fler miljöinspektörer och öka självfinansieringsgraden. 
Förslaget godkändes av miljönämnden den 2 oktober 2014. Sverigedemokraterna som reserverade 
sig mot beslutet menar att den nya taxan kommer att drabba småföretagen i och med att fler får 
vara med och betala den årliga avgiften.   
Sverigedemokrater ser självklart också behovet av att förstärka miljöförvaltningen med fler 
miljöinspektörer och kommer därför att tillföra ytterligare 0,4 mnkr i driftbudgeten för att anställa en 
ny miljöinspektör under 2015. 
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En värdig ålderdom 
Under en tid har Landskrona dragits med nedskärningar 

som direkt drabbar våra äldre i behov av stöd och hjälp. 

Äldre människor som känner sig otrygga i sitt hem och inte 

vill annat än att få komma in på ett äldreboende, men möts 

av ett NEJ och erbjuds istället ökad hjälp i hemmet. I 

Landskrona ska man inte behöva vara rädd för att bli 

gammal, utan känner man sig otrygg och har uppnått en viss 

ålder så ska Landskrona stad erbjuda ett boende inom 

äldreomsorgen. Tillgången till trygghets- och seniorboenden 

måste ses över ytterligare. 

Sverigedemokraterna vill också att Landskrona stad 

tillsammans med Region Skåne påbörjar en dialog om 

införandet av en äldrevårdcentral (ÄVC) i Landskrona. 

Inriktningen är personer över 75 år. De äldre kan ringa in på 

ett eget telefonnummer utan musik och knappval, vilket 

upplevs som krångligt av många äldre. Målet är att försöka 

åstadkomma förebyggande sammanhållen vård, i stället för 

den traditionella vårdcentralens mer splittrade och akuta 

insatser. Tanken är också att en ÄVC ska ha minst en anställd 

äldresjuksköterska och möjlighet att göra hembesök.  

Sverigedemokraterna vill också se över arbetsmiljön inom omsorgen, framförallt vill vi påbörja 

arbetet med att plocka bort delade turer och se över hur Landskrona stad ska införa rätten till heltid. 

Personalen inom omsorgen har inte rätt till arbetskläder och det är ett problem ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Frågan om arbetskläder kan diskuteras utifrån två olika perspektiv, lagkrav 

och jämställdhet. Även jämställdheten är reglerad enligt lag. När det gäller jämställdhetsperspektivet 

är det viktigt att göra en jämförelse mellan alla yrkesområden inom organisationen. I 

jämställdhetslagen står att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetstagare genom att tillämpa en 

bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men i praktiken särskilt 

missgynnar personer av det ena könet. Detta benämns som indirekt diskriminering.  

Vi vet att det är en stor kostnad att införa fria arbetskläder, men vi vill påbörja arbetet med 

införandet av fria arbetskläder och avsätter därför 2 mnkr i budgeten till detta. Vi avsätter också 3 

mnkr för att påbörja arbetet med att plocka bort delade turer och införa rätten till heltid. 
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En ordentlig skola 
Landskronas skolor förbättras sakta men säkert men det återstår fortfarande problem. Dessa 

problem löser man inte genom att förändra antalet elevassistenter för att ersätta dessa med 

pedagogiskt utbildad personal. Ekonomi får aldrig vara ett hinder för att en elev ska få det stöd han 

eller hon kräver. Därför återför vi 2 mnkr till utbildningsförvaltningen som den styrande Treklövern 

vill effektivisera bort med anledning av NHG-rapporten (Nordic Healthcare Group). 

Sverigedemokraterna har svårt att se hur man ska kunna öka måluppfyllelsen genom att effektivisera 

bort x antal miljoner. Elever som inte kan få hjälp med läxläsning i hemmet ska erbjudas sådant stöd 

av skolan.  

Skolan ska vara en sammanhållande plattform där elever fostras till goda samhällsmedborgare och 

framför allt tillägnar sig relevanta kunskaper. 

Mobbing och annat ofog ska motarbetas bestämt, 

samtidigt måste kommunen verka för nolltolerans 

vad gäller droganvändning.  

Det är för oss en självklarhet att både elever och 

lärare ska känna sig lugna och trygga i skolan – först 

då finns goda förutsättningar för inlärning och 

kreativitet. Både lärare och elever ska känna lust att 

vara i skolan.  

Sverigedemokraterna vill se en ökad satsning på 

arbetsro och krafttag för att skapa ordning och reda 

i skolan. Våld, mobbning, sexuella trakasserier och 

utanförskap ska motverkas genom ett aktivt agerande av lärare och skolledning. Alla incidenter 

måste anmälas och ingen skolas strävan efter gott rykte får aldrig resultera i en utebliven anmälan. 

Ordning och reda är i första hand inte en fråga om ekonomiska resurser utan snarare en fråga om 

prioriteringar och politisk vilja. Skolans värld är ofrånkomligen en spegling av samhället i övrigt. 

Vi vill att Landskronas stads skolor initierar ett arbete med kontaktpoliser på skolorna för ett ökat 

polisförtroende, och för att förebygga misstroende och agg mot uniformerade personal.  
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Sverigedemokraternas yrkande 
 1.0 mnkr prioriterade löneökningar till socionomer. 

 0.3 mnkr för tjänstgöring av Blåjackor även på lördagar. 

 Införa minnesplakat (blueplaque) på historiska byggnader med information om 

byggnadens historia. 

 Utreda möjligheten till sopsortering av biologiskt avfall inom hela Landskrona stad. 

 0.4 mnkr för utökning av miljöinspektörer. 

 1.0 mnkr ökad personaltäthet kulturskolan. 

 2.0 mnkr resursförstärkning utbildningsförvaltningen. 

 Utreda kostnader och förutsättningar för en ny ishall och inomhushall. 

 0.5 mnkr belysning av motionsslinga Häljarp. 

 Ta fram ett idrottspolitiskt program i samverkan med samtliga föreningar och andra 

intressenter. 

 Initiera ett norm- och värdegrundsarbete tillsammans med föreningslivet. 

 0.25 mnkr årligen under 4 år, utvecklingsbidrag för idrottsföreningar att söka. 

 Uppdra åt fritidsförvaltningen att kartlägga ev. upprustningsbehov av kommunens 

alla idrottshallar. 

 Uppdra åt teknik och serviceförvaltningen i samverkan med STA att utreda 

kostverksamhetens hemvist i syfte att förbättra matkvalité. 

 Uppdra åt TS att utreda möjligheten för gröna bussar att trafikera byarna. 

 2.0 mnkr införande av fria arbetskläder för vård- och omsorgspersonal. 

 Uppdra åt omsorgsförvaltningen att snarast påbörja dialog med Region Skåne om 

etablering av en äldrevårdcentral i Landskrona 

 3.0 mnkr påbörja arbetet med borttagande av ofrivillig deltid och delade turer. 

 Uppdra åt omsorgsförvaltningen att snarast utreda möjligheten till slopad karensdag 
för stadens vård- och omsorgsanställda. 
 

 Att budgetera 5,0 mnkr för byggande av Arena Väster 

 

 Att ändra anslaget för barn- och unga till individ- och familjenämnden från 3,0 mnkr 
till 2,1 mnkr  
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Sammanställning - ekonomiska konsekvenser 

 

 

 

 

Sammanställning - ekonomiska konsekvenser 

tkr

Prioriterade löneökningar till socionomer -1 000

Blåjackor, tjänstgöring även på lördagar -300

Minskning med 0,9 mnkr anslaget barn och unga 900

Utökning av miljöinspektörer -400

Ökad personaltäthet på kulturskolan -1 000

Resursförstärkning utbildningsförvaltningen/avslag effektivisering -2 000

Utvecklingsbidrag indrottsföreningar -250

Fria arbetskläder för vård- och omsorgspersonal -2 000

Borttagande av ofrivillig deltid och och delade turer -3 000

-9 050

Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet

Resultat enligt kommunstyrelsens förslag 19 860

Reviderat resultat inkl ovanstående förslag 10 810


