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Inledning. 

Tradition, trygghet, och mening i vardagen. De tre stolparna är vägledande för 
Sverigedemokraternas politiska vilja och gärning i Landskrona. Landskronas långa historia och den 
historia vi tillsammans skriver för framtidens barn. En stad där man ensam ska kunna gå hem en 
helgkväll utan att känna minsta oro för varken kropp eller hem. Möjligheternas plats där den vilja 
till att göra det bättre för varandra tas tillvara på. 

Denna stad som de flesta av oss älskar mer än något och någon annan på denna jord. Vi har här, allt 
det som merparten av Sveriges kommuner bara kan drömma om. En historia som är otroligt rik såväl 
som levande, ett läge mitt i Skandinaviens ekonomiska hjärta, arkitektoniska pärlor som är till avund i 
stora delar av landet, En natur så rik på variation att det nästan är löjligt; hav, öar, skog, sluttande 
backar, öppna fält och lummiga vattendrag, Sveriges transportartärer som går igenom kommunen. Ja 
listan kan göras lång. Trots de förutsättningar som borde ligga till grund för en välmående storstad så 
är Landskrona långt ifrån sin potential. Decennier av vanskötsel och oförmåga att möta de utmaningar 
som uppstod har lett staden till vart vi är idag. Kulmen på vanskötseln nåddes runt 2005-2006. Sedan 
dess har Sverigedemokraterna varit med och byggt staden mot det bättre. 

Landskrona har under årens gång ständigt fått ta ett enormt ansvar för missförhållanden i riket, 
ständigt på efterkälken när det går bra och först i ledet när det blir tuffa tider. En ständig cykel som 
varat i drygt 35 år, vårt mål är att bryta denna onda cirkel och få Landets krona på rätt kurs igen, och 
det målet har vi haft sedan vi tog plats i fullmäktige 2002.  

Det ekonomiska läget som staden befinner sig i, gör att det inte är några större möjligheter att göra 
några större satsningar. Höstens flyktingkaos har satt sin prägel och det har varit kostsam, både för 
staden och riket i stort. Vi Sverigedemokrater gör därför något blygsamma, men dock nödvändiga 
satsningar som vi hoppas och tror ska underlätta i det dagliga arbetet för många i staden. 

 



 

Ordning och Trygghet. 

 

Under hösten och våren har stadens invånare olyckligtvis nog, fått märka av en allt mer intensiv och 
allmänfarlig brottslighet. Återkommande detonationer av såväl sprängladdningar som olagliga 
fyrverkerier har tyvärr för många blivit vardagsmat om kvällarna. Gängfejder som lett till 
dödskjutningar, mordförsök på öppen gata och granatattacker i bostadsområden. Den upplevda och 
direkta tryggheten hos Landskronaborna har verkligen fått sig en törn de senaste 12 månaderna. 
Höstens flyktingkaos bör nämnas, eftersom effekterna av det verkligen kändes bland stadens 
verksamheter och inte minst hos polisen. Beslut från regering och rikspolisstyrelse slog hårt mot 
lokala, resurskrävande verksamheter. Stadens kriminella märkte direkt av att polisen omprioriterade 
sina resurser och har tagit chansen att allt mer öppet utföra sina olagligheter. Här har Landskrona Stad 
ett stort ansvar över den tid som väntar framöver. Bråk, oroligheter och brott på de HVB-hem för 
ensamkommande som staden driver är DET staden måste få ordning på. Dessa händelser tar tid och 
kraft från både polis och drivande förvaltning.  

Vi Sverigedemokrater vill att Landskrona Stad tar ett betydligt större uppfostrande ansvar för de 
ensamkommande ungdomar som staden de facto är föräldrar till. Precis som för alla andra föräldrar så 
kan barn inte få göra precis vad som helst utan att det får konsekvenser, indragna privilegier eller 
andra disciplinerande åtgärder är något som staden måste överväga. Staden bör även säga upp och 
omförhandla det avtal med migrationsverket gällande flyktingmottagandet. Situationen Landskrona 
befinner sig i är ohållbar på både kort och lång sikt, vi har som stad tagit ett historiskt stort ansvar för 
landets flyktingpolitik. Vi Sverigedemokrater anser att i tider som dessa så behövs det extra åtgärder 
från staden för att kunna avlasta polisen och hjälpa till med att upprätthålla den allmänna ordningen.  

Det ska vara en självklarhet att man ska kunna känna sig trygg och säker i Landskrona. Så är det tyvärr 
inte idag. Rädslan av att drabbas av våld och brott tillhör vardagen för många landskroniter. Det 
hårdnande samhällsklimatet är en konsekvens av det mångkulturella samhällsförsöket, och därefter 
ambivalensen som råder i hur problem ska lösas. Känslan av trygghet är ett av de mest grundläggande 
behov vi människor har. I vårt Landskrona skall medborgarna därför få känna sig socialt trygga i 
vetskap om att våra gemensamma resurser fördelass rättvist och att välfärden prioriteras. Men 
medborgarna måste även få känna fysisk trygghet. Vi anser därför att Landskrona stad ska se över och 
utöka sin bemanning av ordningsvakter runt om i staden. För detta vill vi satsa 2,0 Mnkr i ökat 
trygghetsanslag. Vi anser även att staden ska vara offensiva och aktualisera uppsättning av 
övervakningskameror på offentliga platser och stråk med mycket rörelse. 
 

 2,0 Mnkr i ökat trygghetsanslag för anställning av fler ordningsvakter/stadsvakter och övrig 
brottsförebyggande verksamhet. 

 

Vård och äldreomsorg. 

 



 

Omsorgsnämnden bedriver ett förebyggande arbete t.ex. När det gäller fallolyckor som kostar 
samhället miljardbelopp årligen. Ett framgångsrikt fallförebyggande arbete kommer i förlängningen att 
betala sig självt många gånger om. Vi är förvissade om att det finns många andra områden inom 
Omsorgsförvaltningens domvärjo där förvaltningen skulle kunna bedriva ett effektivt förebyggande 
arbete som snabbt skulle visa sig vara ekonomiskt och mänskligt gynnsamt. Exakt hur och inom vilka 
områden dessa insatser ska göras överlåter vi åt förvaltningen att komma med förslag på. Vi lägger 
därför ett budgettillskot på två miljoner kronor till omsorgsnämnden som ska användas till 
förebyggande insatser. 

Sverigedemokraterna i Landskrona har under många år arbetat för att de äldre inom stadens omsorg 
ska få det bättre med maten. Vårt mål har hela tiden varit att staden ska kunna erbjuda god, nyttig och 
näringsrik mat, lagad från grunden, till de äldre som har behov och önskar att kunna välja en sådan 
tjänst. Fröjdenborg har angett intresse av att bygga ut sin verksamhet för ett sådant uppdrag, vilket 
blev tydligt vid en personlig kontakt mellan Sverigedemokraternas ledamöter i omsorgsnämnden och 
Fröjdenborgs personal. 

 Att omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda antalet brukare med hemvård i eget boende som 
är intresserade av att abonnera på daglig matleverans från Fröjdenborgs dagcentral. 

 Att omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda vilka äldreboenden som är i störst behov av att 
uppgradera sin interiör för att uppnå tillräckligt med kvalificerad trivsel hos brukarna. 

 



 

Skola och Utbildning 

 

Vi Sverigedemokrater är väldigt måna om den arbetsmiljö som elever och lärare befinner sig i. Höga 
ljudnivåer, resurskrävande kulturkrockar, stora mängder administration och brist på kvalitetstid mellan 
elever och lärare. Vårt förslag om arbetsterapeuter i skolan, ett steg på vägen i våra satsningar på 
skolan. Det vi fokuserar främst på är att ge rätt förutsättningar för att skapa lugn och ro i skolan. 
Studenter behöver bättre förutsättningar att gradvist kunna anpassa sig till vuxenlivet och de krav som 
ställs på en där.  

Det handlar om struktur i studierna, allt från hur man planerar sin läxläsning till att få hjälp med att 
organisera sitt skåp i skolan. En sådan hjälp skulle även kunna vara till stor nytta för många lärare. 
Elever som är skärpta och har lätt för lärande, men har kanske en oerhörd röra i sin vardag, kan leda 
till att man hankar efter och inte presterar på den nivå man egentligen borde. Vilket allt för ofta tar tid 
och resurser från de elever som kräver större närvaro från läraren. Stödet är självklart inte menat 
enbart för elever som strular och elever med mardrömsskåp.  

Alla elever har en nytta såväl under studietid som senare i livet, av att få hjälp med att strukturera upp 
den tid de spenderar på sina studier. Detta är en del i vår satsning på skolmiljön, tidigare har vi 
motionerat om bland annat utredning om bullernivån i skolan. Vilket förslaget om arbetsterapeuter 
och anslaget om att förbättra den fysiska arbetsmiljön får ses som en fortsättning på. 

Under 2017 välkomnar vi även en ny friskola till staden. Nämligen Internationella Engelska Skolan (IES). 
Här passar det att citera Sverigedemokraternas gällande kommunpolitiska program: 
 
“Sverigedemokraterna menar att friskolorna ska fungera som ett komplement till den offentliga 
skolan, inte minst för att öka utbudet och valfriheten, men också för att sätta press på den offentliga 
skolan i syfte att öka kvaliteten i densamma. Det är dock viktigt att andelen friskolor inte blir så stor att 
kvaliteten i den kommunala skolan blir lidande. “ 
 
Landskrona har idag många utmaningar framför sig med större barnkullar än väntat. Många nya 
skoletableringar, förskolor såväl som skolor är något vi förmodligen kommer att få leva med en tid 
framöver. Då passar det bra att påminna om att vi Sverigedemokrater alltid kommer utgå från 
Landskronas elevers bästa när nya förslag på skoletableringar är under luppen. 

 

 

 1,0 Mnkr till utbildningsnämnden för att förbättra den fysiska arbetsmiljön i 
klassrumssituationen  

 Att ge utbildningsförvaltningen och Elevhälsan i uppdrag att ta fram en handlingsplan med 
förslag till åtgärder för att förbättra den fysiska arbetsmiljön i klassrumssituationen. I 
uppdraget ingår att utreda hur yrkesgruppen arbetsterapeuter skulle kunna bidra till en 
förbättrad arbetsmiljö i klassrumssituationen.  



 

 



 

Fritid 

 

Idrottsstaden Landskrona har länge varit en paroll som det skyltats med när stadens idrottare eller 
föreningar når framgång. Men utan alla de föreningars omfattande ungdomsverksamheter så hade 
framgångarna med säkerhet inte varit lika stora och inte nåtts lika ofta. I föreningsvärlden är det ofta 
många timmars ideellt arbete som är grunden till att så pass många barn och unga får möjligheten att 
utvecklas. Det är för många föreningar en svår balansgång mellan att hålla ekonomin i schack och ha 
möjligheten att erbjuda ledare utbildningar och kunna höja kvalitén på verksamheten. Många 
föreningar har ett stöd i att kunna söka föreningsbidrag från staden för att få det hela att gå runt. Här 
vill vi Sverigedemokrater öka den pott som föreningarna kan söka ifrån.  

I tuffa tider är det tacksamt att ha idrottsföreningar som fångar upp ungdomar på glid och hjälper de 
att utvecklas som människor. Det är inte mer än vår skyldighet att kunna erbjuda dessa bättre 
förhållanden att verka inom. De senaste åren har de många byggplanerna runt om i staden gjort det 
krångligare att kunna erbjuda tillräckligt med plan och halltider åt alla föreningar som behöver det. Vi 
står bakom satsningen på puls-arena och även lyftet av Ulkavallen, att det är tufft för idrottsföreningar 
under tiden ombyggnader pågår är vi väl medvetna om, men med vetskapen om att ombyggnader och 
upprustningar har krävts länge, så är vi övertygade om att vi gemensamt i staden går mot det bättre. 

 Ökat anslag 250 tkr till föreningsbidrag – (fritidsnämnden)  
 

 

 



 

Natur och Stadsmiljö. 

 

Landskrona är en oerhört vacker stad. Det är något de flesta Landskronabor och besökare kan hålla 
med om. Staden har en stadskärna med byggnader som sträcker sig från 1700-tal till tidigt 1900-tal, 
med några få yngre moderna inslag. Det är få städer kvar i Sverige som har en sådan levande 
byggnadshistorisk miljö, Att få skåda majestäten hos alla de byggnader runt Rådhustorget, promenera 
längs Kungsgatan och drömma sig bort bland kvarntorgets kvarter är något som är rätt så unikt i 
Sverige. Är det något staden måste bli bättre på så är det att visa upp och vara stolta över vår så 
fantastiska vy. Detta är något vi Sverigedemokrater länge har talat om, och något vi lagt många förslag 
kring. Ett av de förslagen var att Landskrona stad skulle ta fram en egen variant på så kallat 
“blueplaque”, Skyltar som utmärker byggnader med historiskt värde för staden och kort informerar om 
varför. Vår förhoppning är att det ska väcka nyfikenhet och stolthet hos fastighetsägare, landskronabor 
och turister.  

För nästkommande år vill vi fortsätta vår satsning på att lyfta Landskrona som besöksplats. Förslaget är 
måhända ett blygsamt men ändå viktig detalj att för staden att få en värdighet för sin historia, 
nämligen att vi på sikt ska byta ut våra gatunamnsskyltar. Något som är gemensamt för de flesta äldre 
stadsdelar och städer i norra Europa är just att man bevarat sina klassiska gatunamnskyltar, där texten 
är vit mot blå bakgrund, med eller utan kvartersnamn. Vår förhoppning är att detta förslag ska hjälpa 
till att sätta sin prägel på vår fantastiska stadsmiljö.     

Med rådhusets renovering färskt i minnet, och hur kostsamt det var tack vare ett längre bristande 
underhåll. Så har vi ambitionen att på sikt införa en så kallad kulturarvsfond. Tanken är att den ska 
innebära ett extra stöd vid renoveringar och ombyggningar för stadens ägda fastigheter, men även för 
föreningar och fastighetsägare vilka förvaltar delar av stadens kulturhistoriska miljöer. Hur en sådan 
fond ska finansieras finns det många tankar och förslag på, såväl som hur den praktiskt ska fördelas. Vi 
vill därför ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att under nästkommande år få chansen att mer 
djupgående kunna utreda detta förslag. 
 

 Att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa en kulturarvsfond.  

 Att ge teknik och servicenämnden i uppdrag att skyndsamt utreda hur skötseln av park- och 
miljöområden i och omkring byarna kan förbättras. 

 Att ge teknik och servicenämnden i uppdrag att utreda kostnader och för fullmäktige 
presentera en genomförandeplan för att gatuskyltar i Landskrona tätort återgår till den 
klassiska utformningen med vit text mot blå bakgrund.  



 

Tilläggsyrkanden driftbudget 

2 000 tkr ökat anslag trygghetsskapande åtgärder (Kommunstyrelsen) 

2 000 tkr till förebyggande insatser inom omsorgen. (Omsorgsnämnden) 

1 000 tkr till utbildningsnämnden för att förbättra den fysiska arbetsmiljön i klassrumssituationen 
(Utbildningsnämnden) 

Ändringsyrkanden driftbudget 

Ökat anslag 250 tkr till föreningsbidrag – (fritidsnämnden) 

Ökat anslag 250 tkr till högre matkvalitet – (kostenheten teknik & service) 

Att Utbildningsnämndens effektiviseringskrav minskas med 1 000 tkr. 

Att kommunstyrelsens anslag för statsbidrag flyktingmottagning minskas med 2 000 tkr (finansiering 
av de ökade trygghetsskapande åtgärderna) 

 

Avslagsyrkanden investeringsbudget 

Avslå fastighetsinvesteringar objekt HVB-boende (ensamkommande) -24,0 Mnkr 

Övriga yrkanden 

Att ge utbildningsförvaltningen och Elevhälsan i uppdrag att ta fram en handlingsplan med förslag till 
åtgärder för att förbättra den fysiska arbetsmiljön i klassrumssituationen. I uppdraget ingår att utreda 
hur yrkesgruppen arbetsterapeuter skulle kunna bidra till en förbättrad arbetsmiljö i 
klassrumssituationen.  

Att ge teknik och servicenämnden i uppdrag att skyndsamt utreda hur skötseln av park- och 
miljöområden i och omkring byarna kan förbättras 

Att ge utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram förslag och kostnader för att erbjuda tåg- och 
busskort som gäller för hela Skåne till de gymnasieelever som väljer att studera i Landskrona. 

Att ge teknik och servicenämnden i uppdrag att utreda kostnader och för fullmäktige presentera en 
genomförandeplan för att gatuskyltar i Landskrona tätort återgår till den klassiska utformningen med 
vit text mot blå bakgrund. 

Att omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda antalet brukare med hemvård i eget boende som är 
intresserade av att abonnera på daglig matleverans från Fröjdenborgs dagcentral. 

Att omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda vilka äldreboenden som är i störst behov av att 
uppgradera sin interiör för att uppnå tillräckligt med kvalificerad trivsel hos brukarna. 

Att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa en kulturarvsfond. 
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