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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 och den ökade segregationen. 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 och i övriga Sverige. En trend som tyvärr 

kommer att fortsätta och permanentas med tanke på den nuvarande 

sammarbetsregeringens politik. Detta kommer att fortsätta leda till ökad segregation, 

utanförskap, hög arbetslöshet och höga försörjningsstödskostnader. Sammantaget, klyftorna 

i samhället kommer att öka. Riksdagens övriga sju partier skapar med dagens 

migrationspolitik, en ny underklass. Som enda oppositionsparti förespråkar 

Sverigedemokraterna en lagom invandring utifrån rådande förutsättningar. 

 

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. 

Sveriges stora flyktingmottagande har en stor påverkan på landets kommuner och 

Landskrona är för tillfället en attraktiv stad för nyanlända att bosätta sig i. Här ser vi 

stadsutvecklingsbolagets uthyrningspolicy som väldigt viktig. Från tidigare 25-30 st. 

inflyttade bidragsberoende hushåll ligger i dag siffran nere på ca 10 st. hushåll.  

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. En verksamhet som 

Sverigedemokraterna vill ska fortsätta och återkommer till höstens tilläggsbudget med 

förslag på finansiering för uppväxlad affärsutveckling mot Landskronas höga arbetslöshet. 



 

Vidare vill Sverigedemokraterna att Landskrona stad anställer ytterligare en person inom 

verksamheten för budget- och skuldrådgivning. Landskrona är i topp fem av Sveriges 

kommuner när det gäller skuldsatta invånare som finns i kronofogdens register. Här måste 

staden växla upp och arbeta förebyggande för att på så sätt förhindra att fler invånare 

hamnar i skuldfällan. Ett särskilt initiativ måste riktas mot unga vuxna för att förhindra en 

tråkig start in i vuxenlivet. 

Vidare har vi Sverigedemokraternas initiativ om anställningsprogram som nu varit igång i drygt tre år 

med goda resultat. Runt 430 hushåll har egen försörjning tack vare anställningsprogrammet 2014, 

något vi är stolta för att ha bidragit till. 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. Därför ser vi mycket positivt på flytten av arbetsförmedlingen, 

vuxenutbildningen och kompetensforum, till Carl XV-huset. Att samla all kompetens på ett och 

samma ställe ger goda synergieffekter. Hela Landskrona måste ta sitt ansvar genom ett helhetstänk 

och gott samarbete där även miljöförvaltningen måste se tillväxt som en möjlighet och inte som ett 

problem. 

 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, som nu inleder etapp 2 av upprustningen och vi är övertygade om att det bli ett lyft 

för hela staden.  Som Landskronas enda ansvarstagande oppositionsparti vill Sverigedemokraterna ge 

alla Landskronas invånare goda förutsättningar oavsett var i staden de än valt att bosätta sig. Vi väljer 

att ta ansvar för alla områden från Borstahusen och Centrum/Öster till den lilla byn utanför 

staden. 

Landskrona skall vara en stad att leva hela livet i.  Äldre människor som känner sig otrygga i 

sitt hem och inte vill annat än att få komma in på ett äldreboende, ska inte mötas av ett NEJ 

för att istället erbjudas 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 boende inom äldreomsorgen. SD har länge pekat på behovet av nya 

boendeformer för våra äldre i Landskrona. Vi menar att dagens äldreboenden bör 

kompletteras med s.k. trygghetsboenden. Den boendeformen ska rikta sig framförallt till de 

äldre som till stor del klarar sig själva, med eller utan hemtjänst, men känner sig otrygga i 

sina hem. Trygghetsboenden bör, förutom den vanliga anpassningen till en äldre kundgrupp, 

även innehålla en gemensamhetslokal med en värdinna som finns på plats på dagtid.  



 

En stad att jobba och utvecklas i 
Sverigedemokraterna fick förra mandatperioden igenom en 

låglönesatsning bland Landskrona stads anställda, nu fortsätter vi 

kampen mot jämställda löner och avsätter därför medel i vår budget för 

ytterligare satsningar. Landskrona stad har i dag över 3 500 anställda 

och av dessa har så många som 627 st. tillsvidareanställda en 

månadslön som understiger 23 000 kr i månaden. Vi ser detta som en 

ren jämställdhetssatsning baserat på inkomst och inte kön. 

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 Landskronas 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. Personer som 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. Det är inte 

ovanligt att personer som arbetar delade turer dagligen känner stress och trötthet och 

många löper ökad risk för att drabbas av sociala problem. Bland Landskrona stads anställda 

så har sjukfrånvaron under 2014 stigit i de flesta verksamheterna och alla förebyggande 

åtgärder måste därför vidtas. Ur ett långsiktigt och strategiskt perspektiv är det viktigt att 

åtgärder vidtas för att ytterligare minska de delade turerna. 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 att möjligheten till slopad karensdag utreds 

samt kostnadsberäkna vad ett genomförande skulle kosta. 

Vi vill att tidigare uppdrag till stadsledningskontoret om att kostnadsberäkna ett avskaffande 

av de delade turerna och att erbjuda anställda heltidstjänstgöring, redovisas och genomförs 

skyndsamt så att arbetet med att förbättra arbetsvillkoren för Landskrona stads anställda 

kan påbörjas.  

Landskrona ska vara en blomstrande stad där man vill jobba bo, leva – och verka i. 

Företagsetableringen i Landskrona har ökat på senare tid och nu måste vi arbeta med att 

behålla företagen och ge dem möjligheter att utvecklas. Landskrona stad måste hålla god 

och lättillgänglig service där vänligt bemötande, snabb hantering och goda relationer skapas. 

I stället för att skrämma iväg företagare genom höjda miljöavgifter för årlig kontroll skulle 

Landskrona stad utan några större problem göra som många andra kommuner gör, en 

återbetalning av avgiften om inte årlig kontroll har genomförts. Ett enkelt sätt att visa att vi 

värnar om företagarna och att de endast betalar för de tjänster som faktiskt också utförs. Så 

bygger vi ett bra företagsklimat i Landskrona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 personer med olika 

funktionshinder. Därför är vi glada för och 

vill stötta t.ex. Viarps Kör- och Ridklubbs 

satsning på att anpassa sin anläggning så att 

den blir tillgänglig för alla. Därför vill vi 

uppdra åt fritidsförvaltningen att i samråd 

med klubben säkerställa finansieringen för 

iordningställandet av etapp 2 och 3.  

Vår vision är att Landskrona ska bli den 

inkluderande idrottsstaden alla pratar om, 

och vill ta efter. Det är viktigt att beslut och förändringar förankras i samspel med de 

berörda föreningarna. Mer samråd ger en starkare Landskrona.  

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. Närhet till rekreation och motion är viktig därför och satsar vi mer på våra byar och vill 

bygga ut och rusta upp motions och rekreationsområden. Vi vill också att fritidsförvaltningen 

redovisar den kartläggning man fått i uppdrag att göra över ev. upprustningsbehov av alla 

idrottshallar i Landskrona stad. Sverigedemokraterna vill att fritidsförvaltningen utreder 

kostnader och förutsättningarna för en ny ishall och en inomhushall. Som ett led i vår 

satsning på landsbygd och byar avsätter vi medel i vår budget för en konstgräsplan i Härslöv. 

Stadsledningskontorets uppdrag om att ta fram en vision om hur byarna i kommunen kan 

utvecklas väntar vi med spänning på och ser fram emot en snar redovisning av uppdraget. 

 



 

En ordentlig skola 
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 någonsin 

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 med 

bristande respekt, våld och hot. 

Skolan är Sveriges största arbetsplats om man ser till 

antalet elever och personal. Det finns många olika 

aspekter som är viktiga för att skolan ska fungera bra. Landskrona stad och utbildningsförvaltningen 

har under många år satsat mycket på skolan vilket har gett resultat men Landskronas skolor har lång 

väg kvar och måste börja tänka nytt.  

Vi vill att Landskrona stad tar fram en handlingsplan för ordning och studiero i klassrummen som ett 

led i att förbättra resultaten samt arbetsmiljön. Det krävs stora satsningar på skolornas arbetsmiljö 

både inomhusmiljö och utomhusmiljö. Sverigedemokraterna satsar på riksnivå, på just arbetsmiljön i 

skolan och som ett led i detta vill vi även på lokal nivå att man ser över skolornas arbetsmiljö, för 

såväl lärare som för elever. Det handlar om allt från inbjudande utomhusmiljö till inomhusmiljö i 

form av ventilation, ljus och ljud. När det gäller just ljudnivån i klassrummen så är det konstaterat att 

buller är ett av skolans största arbetsmiljöproblem och här måste vi ta krafttag. Västervångskolan 

har med goda resultat gjort bullerdämpande åtgärder och med det också fått det lugnare och bättre 

arbetsro i de klassrummen. Flera lärare vittnar om att de har blivit av med huvudvärken och mår 

generellt bättre. De flesta som undervisar i de nya klassrummen märker en stor skillnad. Det går 

således till en ganska ringa kostnad att uppnå ganska mycket om man prioriterar rätt. En annan viktig 

åtgärd när det gäller arbetsro, speciellt för de lite svagare eleverna, är att införa mobilfria lektioner.  

Mobiler har ju en tendens att pocka på uppmärksamheten. I skolor som förbjudit mobilerna märks 

det tydligt: Elevernas provresultat förbättras med i snitt 6,4 procent. Det motsvarar fem skoldagar 

extra under läsåret, enligt forskare vid London School of Economics. Forskarna fann också att det var 

de svagare eleverna som gynnades mest av den mobilfria skolan - dubbelt så mycket som 

genomsnittseleverna. Något för Landskrona stads skolor att ta fasta på. Som förtroendevalda 

politiker i kommunfullmäktige och nämnder har vi det yttersta arbetsgivaransvaret i kommunen och 

måste skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö. Skolan är dessutom elevernas arbetsplats 

och lugn och ro genom god ventilation, bra ljus och bra akustik leder till ökad koncentration och 

bättre möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen.   



 

 

En annan relativt enkel åtgärd som leder till ökad koncentration är ökat antal idrottstimmar eller 

daglig rörelse. Sverigedemokraterna har sedan tidigare igenom förslaget om daglig rörelse, vilket 

genomfördes mes som ganska tidigt sedan plockades bort innan det ens utvärderats ordentligt.  

Skolans prioriteringar speglar idag till stor del vad samhället värderar som viktigt. Vi lever i en mer 

digitaliserad värld som ökar kraven på att barn och ungdomar ska lära sig mer estetiska ämnen och 

matematik i skolan. Förmågan att vara språkligt kunnig och att kunna kommunicera ställer allt större 

krav. Detta är vad samhället efterfrågar och vad politikerna lyfter fram, därmed blir det den riktning 

som utbildningen tar. Rapporter i mängder talar om sämre psykisk och fysisk hälsa och sämre 

skolresultat. Ändå väljer de Landskrona stad fortfarande att blunda för de goda effekter som 

regelbunden daglig motion har trots en ständig strävan mot bättre skolresultat. 

Fler idrottstimmar under skoltid ökar koncentrationen i de teoretiska ämnena och lägger grunden till 

vanor som följer med in i vuxen ålder. Vanor som långsiktigt även kommer att avlasta sjukvården. I 

dag finns det vetenskapliga bevis för att regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för t.ex. 

bröstcancer med närmare 30 procent. Ur ett folkhälsoperspektiv är situationen allvarlig, men även ur 

ett samhällsekonomiskt då trycket på sjukvården ökar för varje år. Vi har alla mycket att vinna på att 

garantera att barn och ungdomar får tillgång till mer idrott. Vi vill att Landskrona stad redan nu 

förbereder för att öka antalet idrottstimmar eller som minimum inför daglig motion i skolorna.  

Det finns en bred politisk majoritet i riksdagen för att utöka antalet idrottstimmar vilket kommer att 

få positiva effekter på såväl skolresultat som för folkhälsan. Landskrona stad bör ligga i framkant och 

redan nu påbörja det arbetet. Vi vill i samma syfte se över möjligheten att ge Landskronas 

gymnasieelever möjlighet att få gratis gymkort, detta skulle ge alla oavsett socioekonomisk bakgrund 

möjlighet att träna. 

En del skolor i Landskrona har investerat i smartboard i pedagogiskt syfte. Smartboard är en stor 

skärm belyst av en datavideoprojektor och ansluten till en dator. Tavlan har en funktion för att 

registrera beröring och används istället för tavlan. Men på smartboard kan du dessutom använda alla 

resurser som finns på datorn och på internet. Du kan visa film, söka fakta på internet, besöka olika 

interaktiva webbsidor eller skapa egna interaktiva. Hela lektionen kan sparas och mejlas till 

frånvarande elever så att de inte missar någonting. Vi ser detta som en oerhörd tillgång för såväl 

lärare som elever och vill att möjligheten samt kostnaderna för att tillgodose varje skola med minst 

en smartboard, utreds.   

Som ett led i att locka Landskronas elever att genomföra sina gymnasiestudier så vill vi utreda 

möjligheten att erbjuda alla Landskronas gymnasieelever terminskort för tåg och buss. Detta ökar 

deras möjlighet att ta sig till kringliggande större städer med större utbud för olika aktiviteter, vilket 

uppges vara en faktor som får dem att välja en skola i en större stad. 

  

  

  



 

 

Sverigedemokraternas tilläggsyrkande driftsbudget 
 

 2,5 mnkr till prioriterade löneökningar för tillsvidareanställda som har en 

månadslön understigande 23,000 kr. 

 2,0 mnkr för införandet av gratis lördagsbuss under 1 år. 

 0,5 mnkr för utökandet av en tjänst till budget- och skuldrådgivning för 

förebyggande arbete. 

Sverigedemokraternas ändringsyrkanden driftsbudget 
 

 Att individ- och familjenämndens anslag för ekonomiskt bistånd minskas med 2,0 

mnkr årligen 2016-2018. 

 Att kommunstyrelsens beredskap för satsningar minskas med 2,0 mnkr. 

 Att utbildningsnämndens effektiviseringsuppdrag ökas från 1,0 mnkr till 2,0 mnkr.  

 

Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden investeringsbudget 

 Att till fritidsnämndens investeringsbudget 2017 tilläggsbudgetera 5,0 mnkr för en 

konstgräsplan i Härslöv. 

 

Sverigedemokraternas övriga yrkanden 

 Att fritidsnämnden får i uppdrag att inför behandling av budget i november 2015 

tillsammans med Stadsledningsförvaltningen och Viarps kör- och ridklubb ta fram 

ett förslag till hur etapperna 2 och 3 kan genomföras. 

 Att ge omsorgsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till slopad karensdag och 

kostnaden för ett sådant förslag för stadens vård- och omsorgsanställda.  

 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 tillsammans med LSR skyndsamt 

se över och förbättra situationen omkring sop- och återvinningsstationerna i 

byarna. 

 Att ge utbildningsnämnden i uppdrag att undersöka hur den nuvarande situationen 

ser ut avseende gymnasielevers intresse att ansluta sig till IS (Islamiska staten) 

samt vad gymnasieskolorna gör för att förebygga detta. 

 Att ge utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram förslag och kostnader för att 

erbjuda tåg- och busskort som gäller för hela Skåne till de gymnasielever som väljer 

att studera i Landskrona. 

 Att ge fritidsnämnden i uppdrag att utreda kostnader och förutsättningar för en ny 

ishall. 

 Att ge teknik- och servicenämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att 

gatuskyltar i Landskrona tätort återgår till den klassiska utformningen med vit text 

mot blå bakgrund. 

 Att ge utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för ordning och 

studiero i klassrummen som ett led i att förbättra resultaten samt arbetsmiljön. 

 Att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten samt kostnaderna för 

att tillgodose varje skola med minst en smartboard. 

 Att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten samt kostnaderna för 

att ge Landskronas gymnasieelever möjlighet att få gratis gymkort. 

 Att kommunstyrelsen snarast inleder en process som ska leda till att ett eller flera 

trygghetsboenden ska finnas tillgängliga för våra seniorer. 

 Att i treklöverns förslag till uppdrag, p.28 under övrigt, tillföra att ta fram ett 

förslag på hur Uppstart Landskrona kan fortsätta sin verksamhet och utöka denna 

för uppväxlad affärsutveckling mot arbetslösheten. 

 

 



 

 

 

          För Landskronas framtid 

 

        Stefan Olsson            Daniel Engström   

           Carina Herrstedt        Daniel Petersson 

           Fredrik Malm             Birgitta Kullvén 

           Mona Andersson          Alf Andersson 

           Bengt Hellström          Olov Stråmark 

           Britta Hellström          Lars Ekvall 

           Ulf Karlsson              Marcus Ahl 

           Fredrik Lövberg          Lennart Nilsson 

           Emil Fennstam   

        

Driftbudget, tkr 2016 2017 2018

Resultat enligt Treklöverns förslag 31 462 9 211 2 599

Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden:

Prioriterade löneökningar för tillsvidareanställda som har en månadslön understigande 23 000 kr -2 500 -2 500 -2 500

Gratis lördagsbuss under 1 år -2 000

Utökande av en tjänst för budget- och skuldrådgivning för förebyggande arbete -500 -500 -500

Sverigedemokraternas ändringsyrkanden

Anslaget till individ- och familjenämnden för fler försörjningsstödtagare minskas från 8 till 6 mnkr 2 000 2 000 2 000

Anslaget för beredskap "satsningar" minskas med 2,0 mnkr 2 000 2 000 2 000

Utbildningsnämndens effektiviseringsuppdrag ökas från 1,0 mnkr till 2,0 mnkr 1 000 1 000 1 000

Summa ändringar 0 2 000 2 000

Nytt resultat 31 462 11 211 4 599

Varje år räknas för sig

Investeringsbudget, tkr 2016 2017 2018 Summa

Investeringsnivå enligt Treklöverns förslag -315 732 -247 288 -135 891 -698 911

Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden:

Ny konstgräsplan i Härslöv -5 000

Summa ändringar -5 000 0 0

Ny nivå -320 732 -247 288 -135 891 -703 911


