
Nedan är ett urval av förslag från SD Landskrona som vi fått igenom: 

 d Lågtröskelboende

 d Integrationsplikt

 d Hederssamordnare

 d Tiggeriförbud

 d Avgiftsfria bussresor för pensionärer

 d Höjnings av friskvårdsbidraget för anställda in om kommunen

 d Fler väktare i staden

 d Utreda mobila polisstationer

 d Stopp av inköp av flaskvatten 

 d Medlemskap i Fossilfritt Landskrona

 d Höjning av matkvalitén på kommunens äldreboende och skolor

 d Utökade anslag för skötsel av grönytor i byarna

 d Låglönesatsning för de med lägst lön inom kommunen

 d Fria arbetskläder inom omsorgen

 d Matinköp av animaliska produkter som max transporterats 8 timmar och ej 

behandlats med antibiotika

 d Idrottsfond där staden stödjer idrottsföreningarna så att de kan ges 

möjlighet att utbilda ledare, domare, köpa in nödvändig utrusning m.m.

 d Upprustning av ridhuset i Karlslund

 d Anställningsprogram för yngre arbetslösa

 d Kartläggning av inflyttning

 d Central skate- och klätterpark



 d Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning

 d Utökade anslag till idrottsföreningar

 d Projekt för att ge arbete till socialbidragstagare, tänkt att finansieras med 

att minskade bidragsutbetalningar om lika mycket

 d Utreda ett särskilt stöd för förenings- och fritidsaktiviteter till 

socialbidragstagande barnfamiljer

 d Att stadsbyggnadskontoret vid planeringen av byggnation i Norra 

Borstahusen tar hänsyn till behovet av trygghets-, senior- och 

äldreboenden. 

 d Att det beräknade överskottet av exploateringen i Norra Borstahusen bidrar 

till en finansiering av insatser/upprustning på Öster och i centrum.

 d Äldreombudsman

 d Alkolås på kommunens bilar

 d Drogpolicy för idrottsföreningar

 d Tillsätta en budget och skuldrådgivare inom kommunen

 d Revidera kommunens policys och styrdokument

 d Klä våra elskår med fotografier 

 

Nedan är ett urval av förslag som gått igenom tack vare SD 

Landskrona:

 d Belysning och bättre motionsslingor, även i byarna

 d Engelska skolans etablering

 d En ny femstjärnig camping som är öppen året runt

 d En ny stadsdel i Borstahusen med ca 1100 bostäder

 d Flera miljoner i extra anslag för fokus på tryggheten

 d Fri kollektivtrafik för pensionärer 70+



 d Krafttag och strukturella åtgärder i Norrestad

 d Landskrona vägval, som är ett projekt vars syfte är att ta fram omfattande 

handlingsprogram för en positiv utveckling i Landskrona

 d Att fler barn får skolskjuts för att komma säkert till skolan

 d Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Landskrona Stad

 d Strandanpassade rullstolar på kommunens stränder

 d Slopta tillsynsavgifter för våra krögare 2021 


