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Förord 
 
Landskrona stad står under närmaste åren inför stora ekonomiska utmaningar och sociala problem. 
Massinvandring och mångkultur har missgynnat Landskrona, både ekonomiskt och socialt.  
Landskrona är en segregerad stad med stort utanförskap som följd. 
Faktorer som negativt påverkar stadens ekonomi är flera – vikande skatteunderlag under många år 
beror på att för få av Landskronas invånare förvärvsarbetar och är beroende av olika bidrag. 
Det är en konsekvens av en stor invandring under ett par decennier, där en majoritet av stadens 
politiker under många år haft en föreställning om att Landskrona tjänar på invandringen. Inget kan 
vara mer fel, då vi nu har gått från en situation där migrationen beskrevs som en förutsättning för 
att klara välfärden, till ett läge där diskussionen handlar om hur välfärden ska klara av migrationen. 
 
I Landskrona finns ett stort antal individer i det statliga etableringsstödet och statistik för 2016 
visar att endast ca 10 % lämnar etableringen för arbete. Målgruppen (nyanlända) för 
etableringsuppdraget ökar och innebär ökade kostnader för staden. SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) varnar i en ny rapport för ett underskott på 40 miljarder kronor fram till 2020, SKL 
beräknar också att kostnaderna ökar med 67 miljarder kronor MER än de beräknade inkomsterna. 
Bakgrunden är en kraftig befolkningsökning med nettomigration och födelseöverskott. Detta leder 
till brist på lärare, socialsekreterare och sjuksköterskor. Bland förslag på åtgärder lanseras bl.a. 
skattehöjningar och olika avgiftshöjningar. Landskrona stad ska betala för skola och äldreomsorg, 
samtidigt som regeringen lagstiftat att vi inte får säga nej till kommunplaceringar av asylsökande 
och flyktingar.  
 
Vilken väg ska Landskrona gå? 
 
Det finns två sätt – antingen höjer vi skatten eller minska kostnaderna. 
 
Vilken väg ska Landskrona gå? 
 
För oss Sverigedemokrater är det tydligt att staten brutit samhällskontraktet med kommunerna. 
Medborgarna betalar skatt - i gengäld ska staten leverera en fungerande polis, rättsväsende, 
infrastruktur, pensioner, sjukvård, äldrevård och skola. När medborgarna betalar skatt - men staten 
inte levererar och lägger över kostnaderna på kommunerna, då har staten brutit 
samhällskontraktet. Vi Sverigedemokrater bedömer att de statsbidrag för flyktingar och 
ensamkommande som Landskrona erhåller från staten, inte på något sätt ligger i paritet med 
stadens faktiska kostnader för den stora inflytningen och mottagandet av migranter som 
Landskrona har. Regeringen delar ut ”välfärdsmiljarder” till kommunerna för att de skall anställa 
fler inom vård- och skola, när pengarna egentligen bara räcker till att täcka underskott för en 
misslyckad migrationspolitik. Sedan tar de tillbaka en lika stor summa när man minskar 
ersättningen till kommunerna för bl.a. ensamkommande. Den styrande treklövern visar tydligt i sitt 
budgetförslag att omsorgsnämnden får agera budgetregulator för att Landskrona stad ska 
finansiera en totalt havererad migrationspolitik det är något vi Sverigedemokrater aldrig kommer 
att acceptera, på riktigt! 
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Ett arbetande Landskrona 
 
Arbetslösheten i Landskrona är 15 procent, den tredje högsta i Sverige. Den genomsnittliga 
arbetslösheten i landet är 7,8 procent och i Skåne 10 procent. År 2016 uppgick antalet arbetslösa i 
Landskrona till 3,030 personer, vilket var en ökning med 1140 personer sedan år 2000. Andelen 
arbetslösa av befolkningen mellan 16-64 år ökade från 8.1 till 11.2 procent mellan 2000-2016. 
 
Antalet unga i Landskrona som var öppet arbetslösa eller befann sig i arbetsmarknadspolitiska 
program var år 2016 450 personer, vilket var en ökning med 108 personer sedan år 2000. Andelen 
arbetslösa av befolkningen mellan 18-24 år ökade från 11.4 till 12.2 procent mellan 2000-2016. 
Av befolkningen i Landskrona mellan 20-64 år hade år 2015 16,8 procent högst en 
grundskoleutbildning, 50,1 procent hade högst en utbildning på gymnasienivå, 14,1 procent hade 
högst en kort högskoleutbildning på mindre än 3 år medan 15,7 procent hade en lång 
högskoleutbildning och 0,5 procent hade en forskarutbildning.  
 
Förvärvsfrekvensen i Landskrona är 68,7 procent och där Sverigemedel är 77,9 procent. 
Landskrona har sjunde lägsta förvärvfrekvenser i Sverige. Landskrona stads skatteintäkter är 34,983 
kr per person, och där Sverigemedel är 43,186 kr per person. Landskrona har åttonde lägsta 
skatteintäkt per person i Sverige. Vi vet att Landskrona stad har ett nära samarbete mellan skola, 
vuxenutbildning och arbetsförmedling, men det räcker tydligen inte. Nu satsar staden på 
ytterligare ett projekt som man kallar ”Enkla Jobb” och som är en direkt konsekvens av det stora 
inflödet av nyanlända till Landskrona. Satsningen på ”Enkla Jobb” ska omfatta 400 jobb i den 
kommunala organisationen under 2 år, men sen då? Vi har ca 3,000 arbetslösa och den siffran fylls 
ständigt på med en ökad andel nyanlända. Det är ett ekorrhjul som kommer att fortsätta snurra för 
att på så sätt ”putsa” statistiken för antalet arbetslösa.  
 
Landskrona har en lång historia som industristad, och för varje industrijobb som skapas så 
tillkommer ytterligare 0,68 arbetstillfällen inom tjänstesektorn. De jobb som ofta kommer ifråga 
för personer som står lite längre från arbetsmarknaden, såsom Landskronas många unga och 
utrikesfödda. Vi vill därför undersöka förutsättningarna för att inrätta ett lokalt industriråd som ser 
över möjligheterna för Landskrona att satsa på nya arbetstillfällen inom produktionssektorn. Den 
höga arbetslösheten måste angripas från flera håll och innehålla fler förslag än kommunala ”Enkla 
Jobb”. Det finns också mer att göra inom skolans verksamhet för att göra landskronabor 
anställningsbara. Fler studievägledare behövs för att lotsa våra ungdomar rätt och då framförallt till 
de branscher där det idag råder brist på personal och arbetskraft. Vi vill också inkludera 
samhällsorientering i studievägledarnas uppdrag. 
 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta att: 
 
1. Ge stadsledningskontoret i uppdrag att inrätta ett industriråd som får till uppgift att utreda 
och ta fram en plan för att skapa möjligheter för små och medelstora industriföretag att etablera 
sig i Landskrona. Finansieras inom ram. 
 
Källa: http://filer.skane.com/kommunrapporter/Kommunrapport_Landskrona.html 

http://filer.skane.com/kommunrapporter/Kommunrapport_Landskrona.html
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Ett tryggare Landskrona 

 
Landskronabornas upplevelse av en trygg stad måste öka för att förbättra stadens rykte och 
attraktionskraft. Tryggheten tenderar att polariseras mellan stadens olika delar, det är tydligt när 
man läser polisens trygghetsmätning för 2016. I årtionden har brottsligheten per invånare i 
Landskrona legat högt om man jämför med övriga riket. Landskrona ligger i paritet med Malmö och 
Helsingborg i frågan om utsatthet för brott. Landskrona är en småstad med storstadsproblem när 
det gäller kriminalitet. Många kommuninvånare känner sig otrygga och avstår i större utsträckning, 
än i riket i genomsnitt, från fritidsaktiviteter på grund av otrygghet. Segregerade områden som 
visar på ett stort utanförskap är Centrum/Öster och Karlslundsområdet, där är också otryggheten 
som störst. I stadsdelarna Centrum och Öster bor omkring 25 procent av kommunens befolkning, 
men minst 43 procent av Landskronas socialbidragstagare. Trots stora insatser under många år 
med olika integrationsprojekt har stadens styrande politiker misslyckats med sina insatser. 
Resultatet har istället blivit parallella samhällen där kriminaliteten fått fäste och där 
parallellsamhället har en egen uppsättning samhällsinstitutioner, och att segregationen många 
gånger är frivillig och önskad. Detta menar vi är ett sätt för att slippa bli integrerade i det svenska 
samhället. I kölvattnet av parallella samhällen föds många livsstilskriminella, och den gruppen har 
stor påverkan på tryggheten i Landskrona. 
 
Sverigedemokraterna anser att de medel som anslås för brottsförebyggande arbete är allt för lågt. 
Vidare anser vi att verksamheten har en alltför kraftig slagsida mot långsiktig och social 
brottsprevention. Vi förordar en mer situationsanpassad brottsprevention som innefattar fler 
åtgärder som syftar till att minska antalet situationer som kan resultera i brottslighet. Detta genom 
att göra brotten svårare att utföra, öka risken för att bli upptäckt eller att minska vinsten av brottet. 
Exempel på sådant kan vara utökad kameraövervakning eller patrullerande väktare på otrygga 
platser. Vi vill också undersöka möjligheten att se ett utökat samarbete med myndigheter som 
Skatteverket, Migrationsverket, Tullverket, Arbetsförmedlingen etc. som kan vara relevanta att 
inrätta ett ökat samarbete med. Vi vill också utreda möjligheten att införa mobila polisstationer 
som varit en framgång i en del grannkommuner.  
 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta att: 
 
1. Ge stadsledningskontoret i uppdrag att öka antalet väktare som förebygger brott för att 
avlasta polisens arbete. Kostnadsökning finansierad i förslaget med 1 mnkr. 
2. Ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samråd med polismyndigheten utreda möjligheten 
att införa mobila polisstationer i Landskrona stad. 
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En förstärkt omsorg för Landskronaborna 

 
Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Sverigedemokraterna har en ambition att 
Landskrona ska ligga i topp när det gäller kvalité i alla verksamheter inom omsorgen. Den dag man 
har svårt att klara sig själv ska samhället alltid gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att man 
skall kunna leva ett tryggt och meningsfullt liv. Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) är en lag som ska följas undantagslöst. Rätten till personlig assistans får 
absolut inte inskränkas. 
 
Sverigedemokraterna ser positivt på valfrihet och privata vårdformer, så länge de privata 
vårdgivarna lever upp till högt ställda kvalitetskrav. Vi vill att det ställs högre krav än vad som är 
fallet idag på att privata vårdgivare återinvesterar en del av vinsten i verksamheten. Vid 
upphandling inom äldreomsorgen skall kvalitet prioriteras före priset. Kosten är väldigt viktig för 
våra äldre i Landskrona och det kommer larmrapporter om att flera tusen äldre svenskar svälter 
och riskerar därmed undernäring.  Det är framförallt de som har hemtjänst som drabbas, men inte 
bara. Exempel på vanliga plågsamma biverkningar av undernäring är infektioner och depression. 
För att komma åt problemet krävs ett kraftfullt åtgärdspaket, men också en mer human attityd 
mot våra äldre och ett större intresse för att öka deras livskvalitet. Forskning visar att det lönar sig 
att arbeta aktivt med att förbättra mat- och måltidsomhändertagandet av de äldre. 
Undernäringens följder är många. Försämrat immunförsvar, förtvinade muskler, ökad 
infektionskänslighet, större risk för fallolyckor och för tidig död är några av konsekvenserna som 
undernäring kan leda till. Därför krävs arbete på flera fronter för att vända utvecklingen och 
minska riskerna för de äldre. För det första måste kompetensen kring mat- och måltidskunskaper 
stärkas och även kompetens kopplat till näringseffekter av olika typer av medicinering och 
behandling. Problematiken ligger i att då aptiten ofta minskar med åldern är portionerna som 
teknik- och service levererar för stora. De äldre orkar inte äta upp och får därför inte tillräckligt 
med näring. Följden blir att den äldres hälsotillstånd försämras samtidigt som mat går förlorad. 
Om de hemmaboende hade fått mer näringstät kost hade många fallskador och sjukdomar kunnat 
undvikas, livskvaliteten avsevärt förbättrats och matsvinnet minskats. 

Orsakerna till felnäring bland äldre är komplicerade och svåra att upptäcka om rätt kompetens 
saknas. Nuvarande insatser är inte tillräckliga och en bättre förståelse om de äldres situation är 
nödvändig. Erfarenheterna från ett demensboende i Hörby kommun skänker både insikt och 
optimism. Under tre månader serverades de äldre mindre men berikade portioner där 
näringsinnehållet motsvarade en normalstor måltid samt desserter. Personalen genomgick 
noggrann träning och de anhöriga informerades. Resultatet blev mindre matsvinn men framförallt 
bibehållen vikt och ökad aktivitetsnivå bland de äldre, utan att det kostade kommunen mer. 

De anställda inom omsorgen har ofta tunga och stressiga arbetsuppgifter som kan resultera i 
sjukskrivningar. Korttidsfrånvaron är den mest kostsamma för arbetsgivaren, då sjuklön betalas ut 
de första 14 dagarna. Kostnaden för omsorgsnämnden blir dessutom dubbel eftersom vikarier 
måste sättas in. Kommunfullmäktige har satt målet att frisknärvaron ska öka, målvärdet är 70 %. 
2016 var utfallet 58,6 % (avser tillsvidare och visstidsanställda medarbetare), vilket tyder på att  
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åtgärder måste sättas in.  Ansvaret för att komma tillrätta med den höga sjukfrånvaron ligger i dag 
på cheferna, och här vill Sverigedemokraterna plocka in en konsult för att gå på djupet med 
sjukskrivningarna och komma med förslag på åtgärder för att få ned densamma.  
 
Vi vill också att man ser över hur bemanningen fungerar på våra boenden. Kanske är det så att man 
inom vissa områden är felbemannade och att vi måste få till ett jämt flöde för att undvika 
sjukskrivningar? Kanske är det så att en arbetsplats kan ha överskott på personal medan en annan 
saknar personal? Ska vi leva upp till Landskrona stads värdegrund BRA (Bemötande Resultat 
Ansvar) är det vårt ansvar att se till så att personalen har en dräglig tillvaro på sin arbetsplats, det 
är vår skyldighet. 
 
 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta att: 
 
1. Uppdra åt omsorgsnämnden att inleda en dialog med Hörby kommun för att ta tillvara deras 
erfarenheter när det gäller kosten till våra äldre. 
2. Uppdra åt omsorgsnämnden att ta in en konsult för att komma tillrätta med den höga 
sjukfrånvaron bland personalen, samt att komma med förslag till åtgärder för en förbättrad 
arbetsmiljö. Kostnadsökning finansierad med förväntat överskottet från upphandling av särskilt 
boende i privat drift. 
3. Uppdra åt omsorgsnämnden att se över bemanningen inom omsorgens verksamheter. 
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En skola med fokus på kunskap 
 
Det svenska skolväsendet styrs av flera olika aktörer. Skollagen är antagen av riksdagen. Regeringen 
utfärdar läroplaner medan Skolverket publicerar Allmänna råd om hur förordningar och föreskrifter 
ska tillämpas av förskolor och skolor. Samtidigt har skolan en kommunal huvudman vilket innebär 
att det även krävs en skolpolitik på kommunal nivå. 
 
Ordning och reda i skolan – precis som på alla arbetsplatser – är en viktig förutsättning för att 
eleverna skall kunna tillgodogöra sig undervisningen. Det finns ingen för mobbning, trakasserier, 
hot, skadegörelse och kriminalitet. Att ta krafttag mot ordningsproblemen handlar om att hjälpa 
eleverna och då framförallt de svagaste eleverna. För att skapa studiero i skolan så vill vi bland 
annat stärka elevhälsan för att motverka den psykiska ohälsan bland eleverna samt få in fler vuxna 
i skolverksamheten. Tyvärr får inte lärare agera som auktoriteter utan att riskera anmälan, ändå 
förvånas vi över respektlösheten i skolan och samhället i övrigt. 
 
Skolan är ett av de prioriterade områden som den styrande Treklövern haft sedan 2006. Historiskt 
har resultatet inom skolans område i Landskrona stad legat lågt i förhållande till övriga riket vid 
jämförelse av det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9, men även genom antal behöriga till 
gymnasiestudier. När det gäller gymnasiet ser vi en trend av att elever hoppar av gymnasiet utan 
att slutföra sin utbildning. Utbildningen vid Landskronas gymnasieskola ska präglas av hög kvalitet 
och hög status, de måste vara attraktiva lärosäten med målet att utvecklas.   
 
En rapport från Centrum för idrottsforskning presenterades nyligen för regeringen. Bara 22 procent 
av flickorna och 44 procent av pojkarna når de rekommenderade nivåerna med en timmes fysisk 
aktivitet om dagen.  Sverigedemokraterna har tidigare lagt förslag om mer fysisk aktivitet i 
skolorna, och svaret vi fick var att det är upp till rektorerna på varje enhet att besluta om. En skola 
med fokus på kunskap måste ha högre ambitioner än så, att lägga beslut på en enda person. 
Utbildningsministern vill utöka lektionerna i idrott- och hälsa med 100 timmar i grundskolan från 
2019. Redan idag finns skrivningar i läroplanen om daglig fysisk aktivitet men så ser det inte ut i 
verkligheten. Sverigedemokraterna vill ha fler timmar i ämnet idrott och hälsa kompletterat med 
rörelse varje skoldag. Skolgårdar måste utformas, utrustas och upprustas så att de stimulerar till 
rörelse och idrott. Treklövern måste förstå att rörelseförståelse är lika viktigt som läsförståelse för 
ett gott liv och inte vara så självgoda för att meritvärdet på grundskolorna har höjts, det finns 
mycket mer att göra där satsningarna på skolan lever upp till de utsatta målen.   
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Vi vill också se över om Landskrona stad ger rektorerna de rätta förutsättningarna för att fullgöra 
en rektors statliga uppdrag. Det uppdrag som innebär att rektorerna tillsammans med sina 
medarbetare tolkar skollag- och läroplan för att göra skolans undervisning allt bättre. Rektors 
ansvar, som direktdelegerats från staten, måste tas på allvar av huvudmannen, Landskrona stad. 
Kommunpolitiska målsättningar dominerar i kontakten mellan tjänstemän och politiker. 
Uppföljningarna av verksamheten i skolan baseras i mycket hög utsträckning på de lokala målen.  
 
Många års beprövad forskning visar att rektors förutsättningar och dennes framgång i det 
pedagogiska ledarskapet har betydelse för hur framgångsrik en skola blir. 
En nyligen gjord undersökning av Arbetsmiljöverket om rektorernas arbetssituation visar att endast 
ett fåtal, 10 procent av besökta förvaltningar, gör vad som krävs för att förebygga stressrelaterad 
och annan psykosocial ohälsa hos rektorerna. 
 
Kritiska områden enligt Arbetsmiljöverket är: 
Arbetsuppgifternas mängd, omfattning och innehåll. 
Befogenheter och fördelning av ansvarsområden. 
 
Stöd till rektor borde vara en självklar insats från huvudmannen. Administrativt stöd, ja! Men än 
viktigare är stöd i att tolka skollag och läroplan så att uppgiften att vara ledare av den pedagogiska 
verksamheten inte stryker på foten. Skolans framgång, i meningen bättre kvalitet i undervisningen, 
beror inte enbart på i vilket skolår eleverna får betyg, hur många barn det finns i varje grupp och så 
vidare. I mycket högre grad påverkas framgången av kompetens i pedagogiskt ledarskap, 
friutrymme, arbetsglädje och engagemang. Detta menar vi ligger helt i linje med stadens 
värdegrund BRA (Bemötande Resultat Ansvar). 
 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta att: 
 

1. Uppdra åt utbildningsnämnden att motverka den psykiska ohälsan genom att öka antalet 
personal som arbetar inom elevhälsan, samt att finansiering sker inom befintlig ram. 
2. Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till att samtliga barn i låg- och 
mellanstadiet, samt högstadiet skall ges undervisning i kost/hälsa och ha minst en timmes 
schemalagd motion varje dag. 
3. Uppdra åt utbildningsnämnden att anställa fler studievägsledare i grundskolan. 
Kostnadsökning finansierad i förslaget med 1 mnkr 
4. Uppdra åt utbildningsnämnden att utreda om rektorerna behöver administrativt stöd för att 
förenkla deras arbete, samt att arbeta med kompetensförsörjning. 
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Ett friskare och mer jämställt Landskrona 
 
Att främja barn och ungdomars hälsa och fritid ser vi som oerhört viktigt. Sverigedemokraterna har 
i tidigare budgetar satsat mer pengar till våra idrottsföreningar, och framförallt ungdomsidrotten. 
Satsningen på fritidsverksamhet ute i byarna är också viktigt för att tillgodose behoven, och 
Sverigedemokraterna efterlyser en konstgräsplan i Härslöv för att kunna bedriva verksamhet på lika 
villkor som de andra byarna i Landskrona. För oss är det också viktigt att Landskrona ur ett 
jämlikhetsperspektiv främjar aktiviteter vars popularitet varierar mellan könen. Intentionen är att 
man oavsett kön ska få lika möjligheter till egna valda aktiviteter. Vi menar att staden i detta fall 
bör pusha på för att öka flickors idrottande och skapa incitament för att idrottsföreningar ska lägga 
mer fokus på flickor.  
 
Kulturen som bärare av tradition och nyskapande är nödvändigt för ett fungerande samhälle. Vi 
Sverigedemokrater har under många år påpekat hur viktig stadens historia är för Landskronaborna, 
såväl gamla som för unga. Landskrona museums arbete för folkbildning om staden är något vi 
stöttar och fortsätter att arbeta för. Här ser vi att det finns möjligheter till samarbete mellan 
stadens skolväsende och museets arbete för lokalhistoria. Ett engagerat och flitigt föreningsliv är 
en garant för kreativitet och nyskapande. Staden har under åren producerat många fantastiska 
kulturpersonligheter med talanger som har gett eko runt om i landet och världen. Vi 
Sverigedemokrater anser att den kommunala kulturpolitiken ska bygga och förvalta strukturer och 
anläggningar ur vilka det fria kulturlivet kan blomstra. Att år efter år ständigt pumpa in pengar i 
form av föreningsbidrag och andra pengaöverföringar är inte något som är hållbart på lång sikt. Det 
tenderar att göra föreningar till institutioner som till slut finns bara för den skull att det ska finnas. 
Vi tror starkt på att hjälp till självhjälp är melodin för att landskronakulturen ska vara hållbar och 
fortsätta utvecklas framöver. 
 
Landskronas många satsningar på kvalitetskultur har gett eko runt om i Skandinavien, satsningen 
på Landskrona Foto och det fotohistoriska museet håller högsta europeiska klass. Vi 
Sverigedemokrater är stolta över den satsningen. Alla de värden som gör Landskrona till den 
kulturella diamant inom Region Skåne har övertygat oss Sverigedemokrater om att tiden är mogen 
för staden att utreda en möjlig satsning mot att bli Europeisk kulturhuvudstad under 2020-talet. 
 
Det har i många år fokuserats på rökning, alkohol och droger, vilket är bra och här ska vi fortsätta 
arbetet med att minska detta. Det gäller även på våra HVB-hem, där ett stort antal ungdomar både 
rökar och nyttjar alkohol, trots att Landskrona stad har ansvaret för dessa ungdomar. Här vill 
Sverigedemokraterna öka tillsynen av butiker som man misstänker sälja smuggelcigaretter.  Det har 
inte varit lika stort fokus på fetma och övervikt. Tyvärr tenderar detta till att bli ett enormt i-lands 
problem där vi inte slipper undan. Man räknar med att sjukdom relaterat till detta kommer att ta 
en mycket stor del av vårt vårdbehov framöver. Det som berör oss mest är den övervikt som 
ständigt ökar hos våra barn och ungdomar. Som ett resultat av detta ser vi förutom sämre 
allmänhälsa och övervikt – trötthet, irritation och koncentrationsproblem. Vi menar att Landskrona 
stad måste ta på sig ansvaret att prata och informera föräldrar om vad som är bra kosthållning. 
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Sverigedemokraterna syn på jämlikhet skiljer sig från de andra partierna i fullmäktige. Vi menar att 
jämlikhet handlar om att alla människor ska ges lika möjligheter. Därför ställer vi oss negativa till  
kvotering och positiv särbehandling där människor privilegieras för att de har ett visst kön eller 
etnicitet. Då pekar man indirekt ut dessa grupper som svaga individer som måste ha hjälp för att ta 
sig framåt i arbetslivet. 
 
Som bekant är Landskrona en mångkulturell stad med inslag av patriarkala strukturer från 
Mellanöstern och Nordafrika. Detta har inneburit att exempelvis hedersvåld/förtryck blivit en del 
av allt för många Landskronabors vardag. I kölvattnet av detta har också kostnaderna för 
heders/skyddsplaceringar ökat. Sverigedemokraterna vill se att Landskrona stad tydligt tar krafttag 
för motverkandet av dessa strukturer. Detta är ett enormt jämställdhetsproblem som staden 
omgående måste ta tag i. 
 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta att: 
 
1. Uppdra åt individ- och familjenämnden att öka tillsynen av butiker som säljer tobak och 
alkohol. Kostnadsökning finansierad i förslaget med 500 tkr. 
2. Uppdra åt individ- och familjenämnden att inrätta en hederssamordnare som arbetar för att 
förebygga hedersvåld/förtryck. Kostnadsökning finansierad i förslaget med 500 tkr. 
 3. Kulturnämnden får i uppdrag att till budgetberedningen under hösten 2017 presentera 
kostnadsförslag för utredning om kulturhuvudstad. 
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Ett lågt flyktingmottagande och högt ställda krav 
 
Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men vi menar att invandringen måste hållas på 
en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår stads välfärd och 
trygghet. I rådande situation behöver Landskrona en invandringspaus, på riktigt! Därför menar vi 
att staden måste göra allt som står i dess makt för att undgå att vara inkluderade i statens 
kvotfördelningssystem enligt bosättningslagen. Situationen är helt enkelt inte hållbar efter 
decennier av en stor inflyttning av flyktingar. Invandringen i sig är en fråga vars ansvar till största 
delen kopplas till de nationella politiska åtagandena. Sverigedemokraterna menar dock att vi som 
parti ändå kan se till att förändra så mycket vi kan från kommunalt håll. Dessutom har staten 
genom Migrationsverket, trots en tvingande lag för kommunerna, inte gjort rätt för sig när det 
gäller ersättningen för bland annat ensamkommande.  
 
Migrationsverket är en maktfullkomlig myndighet som inte betalar sina skulder till kommunerna 
för flykting- och ensamkommande mottagning. Vi Sverigedemokrater har uppmärksammat 
problemet, bland annat genom en interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande. Vi fick då 
svaret att det inte fanns någon anledning till oro, att pengarna var på väg. Så är inte fallet. Det 
senaste beskedet är att Migrationsverket inte vet när skulden kommer att regleras. Sannolikt blir 
det inte under 2017. Detta är givetvis fullkomligt oacceptabelt. Landskrona stad kan tvingas sälja av 
tillgångar för att klara av Migrationsverkets bristande betalningsvilja. 
En självklar åtgärd är att Landskrona vägrar ta emot en enda flykting till innan skulden är till fullo 
betald. Ett sådant utspel skulle sannolikt få nationell uppmärksamhet och leda till att fler 
kommuner förenar sig med oss i upproret mot Migrationsverkets usla agerande. 
 
Sverigedemokraterna menar att vi som parti, eller Landskrona som stad, inte kan vara ansvariga för 
föregående regering och nuvarande regerings misslyckade invandringspolitik. Därför motsätter sig 
Sverigedemokraterna alla typer kostnadsökningar som kan härledas till detta misslyckande. Vill 
regeringen ha en generös och kravlös invandringspolitik då får de också stå för alla kostnader tills 
individerna blir självförsörjande, vi anser att det inte är kommunernas uppgift. Det räcker med att 
titta på Landskronas arbetslöshetsstatistik där utrikesfödda är överrepresenterade när det gäller 
arbetslöshet. Utrikesfödda ungdomar mellan 18-24 år och som varit utan arbete i mer än 6 
månader ligger på 14 procent, de utan arbete i mer än 12 månader ligger på 26,4 procent, och de 
utan arbete i mer än 24 månader ligger på 28,6 procent. I åldern 16-64 år och som varit utan 
arbete i mer än 6 månader ligger på 5,5 procent, de utan arbete i mer än 12 månader ligger på 
10,2 procent, och de utan arbete i mer än 24 månader ligger på 15,4 procent. Detta i sin tur skapar 
utanförskap och segregation, och visar tydligt att Landskrona inte klarar av att ordna sysselsättning 
till människor från olika länder som kommer till Landskrona. Dessa siffror pekar tydligt på att 
Landskrona inte klarar av att växa på ett socialt hållbart sätt.  

 
Källa: https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-
publikationer/Statistik/Manadsstatistik.html 
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Övrigt 
 
Att inte minska omsorgsnämndens ram med 3,0 mnkr enligt anslaget "Högre hyresintäkter särskilt 
boende” och att detta finansieras genom att minska individ- och familjenämndens anslag för 
försörjningsstöd med 3,0 mnkr. 
 
Att minska ramen för försörjningsstöd med ytterligare 4,0 mnkr. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017-05-29 varje år räknas separat

Driftbudget, tkr 2018 2019 2020

Resultat enligt Treklöverns förslag 3 515 8 476 1 444

Avslag

Ändring

Att öka anslaget till trygghetsskapande åtgärder KS -500 -1 000 -1 000

Att inte minska omsorgsnämndens ram med 3,0 mnkr enligt anslaget 

"Högre hyresintäkter särskilt boende”  ON -3 000 -3 000 -3 000

Att minska anslaget för försörjningsstöd med 7 mnkr IFN 7 000 7 000 7 000

Tillägg

Ramökning till utbildningsnämnden för att anställa fler 

studievägledare i grundskolan UN -1 000 -1 000 -1 000

Ramökning till individ- och familjenämnden för att öka tillsynen av 

butiker som säljer tobak och alkoholhaltiga drycker. IFN -500 -500 -500

Ramökning till individ- och familjenämnden för att att inrätta en 

hederssamordnare som arbetar för att förebygga hedersvåld/förtryck.  IFN -500 -500 -500

Summa ändringar 1 500 1 000 1 000

Nytt resultat 5 015 9 476 2 444

Sammanställning av Sverigedemokraternas avslags-, ändrings- och tilläggsyrkanden


