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Vänsterpartiet

Folkpartiet

Miljöpartiet

Folkpartiet

Miljöpartiet

Sverigedemokraterna
Kristdemokraterna
Vänsterpartiet

Sverigedemokraterna
TEMA VAL

Vilket parti matchar dina åsikter?
Miljöpartiet

Kristdemokraterna

Sverigedemokraterna
Kristdemokraterna

Spi - pensionärspartiet

Vill du att det satsas mer på skolan. Eller tycker du att jobben är valets viktigaste fråga.
Vänsterpartiet
Ta hjälp av Hallås valguide där vi låter partierna matcha några politiska
åsikter.

Sverigedemokraterna
Socialdemokraterna

Spi - pensionärspartiet

SocialModeraterna Moderaterna
Centern
Socialdemokraternademokraterna

Folkpartiet
Socialdemokraterna
Kommunfullmäktige 2010

Socialdemokraterna
34,0 %

Folkpartiet
30,0 %

Moderaterna
– Matsvinnet i skolan

Jag vill att
Landskrona
blir ledande
som grön/
hållbar stad!

Vänsterpartiet
Spi - pensionärspartiet
Sverigedemokraterna

– Landskrona ska bli
Sveriges mest klimatsmarta stad. Därför har vi
motionerat i kommunfullmäktige om just detta. Bland annat föreslår
vi att Landskrona som
ett första steg ska delta
i Earth Hour Challenge
och samtidigt ta fram en
konkret och långsiktig
handlingsplan.

Sverigedemokraterna
15,8 %

Moderaterna
10,8 %

Miljöpartiet

ska stävjas, vi ställer nu
hårdare krav på maten i
skolan och äldreomsorgen inte minst genom
att inte importera kött
producerat under andra
förhållanden än svenska.
Nu pågår ett arbete att
byta ut gammal belysning
mot LED lampor.

Centerpartiet

Moderaterna

– SD arbetar för att öka
hållbarheten och minska
miljöpåverkan.

Kristdemokraterna

4,3 %

Folkpartiet

Moderaterna

Miljöpartiet

Miljöpartiet

Centerpartiet

KristdemokraternaSpi - pensionärspartiet

Miljöpartiet

1,3 %

Landskrona blir Sveriges
vassaste miljökommun.
Vi vill ha mer grön energi
i kommunen, att bli drivkraften i omställning
till förnybar energi. Fler
satsningar på kollektivtrafiken, t.ex tågtrafik dygnet
runt och byabussar, dvs
bättre kollektivtrafik i och
till byarna.

Jag vill att alla
invandrare lär
sig svenska!

– Det vill vi också, vi har
till och med gått så långt
att ställa det som ett
krav för medborgarskap.
SFI undervisningen
måste dessutom individanpassas så att inte
akademiker och de helt
utan förkunskaper går
samma utbildning.

språket är det svårt att
bli delaktig i samhället.
Språket är nyckeln till
integration.

Moderaterna

Junilistan

Centerpartiet

Kristdemokraterna
Engelholmspartiet

Jag vill att
Landskrona
ställer om från
industritill kulturstad!

– Industrin är fortfarande Sveriges basnäring.
Vi behöver fler småföretagare, både inom industrin och kulturen.

är en nyckel för att kunna
delta i samhället. Trots det
ger Migrationsverket i dag
inte asylsökande någon
svenskundervisning. Det
måste återinföras. Vi vill
att svenskundervisningen
ska starta omedelbart när
asylsökande kommer hit.

en viktig kunskap i förhållande till samhället. Även
om samhället skall och kan
bidra med tolkhjälp är det
inte det samma som att
kommunicera på samma
språk.

– Kultur är viktigt för en
levande stad och där har
fotostaden till exempel
en viktig roll. Vi tror att
politiken ska ge medel,
men det är eldsjälarna
i Landskrona som ska
styra vad som görs. Då
blir Landskrona en kulturstad av rang.

– Landskronas näringsliv
består av en relativt sett
hög andel verkstadsindustri, vilket gör kommunen
sårbar för strukturförändringar. Vår målsättning är att bredda antal
branscher och industrier,
samt öka antalet ansvarstagande arbetsgivare.

– Som vi nämnt tidigare
tror ej heller vi på att jobben kommer från industrin. En grön industri är
naturligtvis välkommen.
Kulturen är och kommer
att vara en viktig del av
Landskronas framtid.

– Landskrona kan vara
en stad rik på kultur
samtidigt som vi lockar
viktiga företag för etablering. Vi vill bygga
vidare på Landskronas
stolta industriarv och
föra det vidare till kommande generationer. Vi
vill att Landskrona ska
fortsätta vara en industri
– och företagsstad.

– Vi vill inte att man
bygger bostäder på nuvarande camping eller
exploaterar Lill-Olas,
Erikstorp. Fritids- och
rekreationsområdena är
viktiga och ska bevaras
och vara tillgängliga för
alla landskronabor.

– Staden tjänar på projektet, resurser som sedan bidrar till att betala
skola och äldreomsorg
men också projekt och
upprustning i andra
stadsdelar. Norra Borstahusen blir en plats för
alla, med större stränder
och ett modernt fritidsoch rekreationsområde
för alla.

– Landskrona, precis
som andra kuststäder,
måste kunna erbjuda
attraktiva tomter och
bostäder för att locka till
sig människor med en
stabil inkomst.

– Vi tror att nybyggnationen i Norra Borstahusen är nödvändig för att
vända staden. Utan ökad
skattekraft kommer det
inte finnas medel för
satsningar på våra utanförskapsområden samt
vård, skola och omsorg.

– Nybyggnationen i borstahusen är det enda sättet som den styrande treklövern med stöd av SD
kan komma på för att lösa
Landskronas problem.
Vi tycker det hade varit
mycket bättre att satsa på
de människor som nu bor
i Landskrona, istället för
att hoppas på att lyxbostäderna i borstahusen.

– Vattentornet hade
kunnat bli en stor turistattraktion för Landskrona. Därför ser vi
gärna att det öppnas upp
för allmänheten om det
är säkerhetsmässigt och
ekonomiskt försvarbart.

– En utredning pågår,
men det finns svårigheter både vad gäller säkerhet och ekonomi.

– Att öppna vattentornet
för allmänheten blir en
dyr historia, vi lägger
hellre pengarna på omsorg, fritid och skola.

– Vi tycker också det
skulle varit trevligt.
Dessvärre visar flera utredningar att det skulle
kosta tiotals miljoner
kronor och de pengarna
tror vi skulle göra bättre
nytta i vård, skola och
omsorg.

– Enligt HDs artikel
kommer en öppning av
vattentornet att kosta
2,9 miljoner. Satsningar
för att skapa turistmål är
viktiga och det hade varit
bättre att lägga pengar
på sådana investeringar
istället för att t.ex. köpa
ut stadsdirektören Christer Pålsson för nästan 2
miljoner Kroner.

Bjärepartiet

Engelholmspartiet
Junilistan

Jag vill stoppa
nybyggnation
i Borstahusen!

Jag vill att
vattentornet
öppnas för
allmänheten!

Socialdemokraterna

– Landskrona satsar
mycket redan idag på
kulturen. Det ska vi
vara stolta över och lyfta
fram. Landskrona är
och ska fortsätta vara en
kulturstad. Bland annat
vill vi göra kulturskolan
tillgänglig för alla.

Centerpartiet
Bjärepartiet

.

.

förutsättning. Sveriges
och Landskronas integrationsutmaningar är de
systemfel som finns idag.
Vi måste bli bättre på att
ta vara på den kompetens
och företagsamhet som
finns hos de människor
som kommer till oss.

Centerpartiet
Bjärepartiet

mindre än 0,1 %

mindre än 0,1 %

Piratpartiet

Feministiskt initiativ

– Att satsa på att lära in
ute och skapa en naturskoleförening samt en förbättrad infrastruktur för
kollektivtrafiken. Lyssna
på invånarna samt låta fler
ta del av och dela med sig
av kunskaper och information.

– Satsning på ett klimatvänligare Landskrona
hade öppnat upp arbetstillfällen till en mer attraktiv kommun.

– Framför allt vill vi att
Landskrona ska bli bättre
på att följa de riktlinjer
som redan finns för ex etablering av miljöfarlig industri. Idag görs det alldeles
för många undantag från
dessa regler. Vi vill även
öka den ekologiska och
närproducerade maten i
kommunens kök.

Moderaterna

– Krav på att lära sig
Centerpartiet
svenskt språk via en

– Vår SFI-undervisning är
en fin förmån. Det finns
redan en handlingsplan
kring att alla invandrare
skall lära sig svenska. Om
den inte fungerar så bra
skall vi kristdemokrater
jobba för att den blir bättre
och mer funktionsduglig.

Feministiskt Feministis
Sve
Junilistan
initiativ
demok
initiativ

Centerpartiet
Bjärepartiet

lagstiftning, samt utöka
resurserna för alla med
språkproblem.

Bjärepartiet

– Att lära sig språk är ett
steg närmare för att skapa
bättre integration. Dock
ska man inte tvingas till
detta.

Engelholmspartiet

Engelholmspartiet
Junilistan

mindre än 0,1 %

– Svenska språket är jätteviktigt för att man ska
kunna delta i samhället på
lika villkor, och för att man
ska kunna åtnjuta alla rättigheter man har. Därför
behövs det satsas på utbildning i språket för alla nyanlända till Sverige, men det
handlar också om att göra
det lättare att komma in på
arbetsmarknaden.

– Vi tror på en miljömässigt
ansvarsfull industri och ett
rikt kulturliv. Vi vill satsa
på foto-, musik- och filmstaden Landskrona som
producerar kultur. Vi vill
satsa på kreativa näringar,
men även på gräsrotskultur. Vi vill satsa mer på
kulturskolan och bevara
såväl biografen som teatern
i staden.

– Det viktiga är inte om
vi är en industristad eller
kulturstad utan att vi på
bästa sätt tar tillvara på
den fina kultur vi har.

– Skapa regionalt samarbete för att ta del av fler
aktiviteter samt att kommunen satsar på att vårt fina Citadelsområde startar
med kulturmöte, musik,
konst och hantverk.

– Mer kulturarbetare kräver mer skattepengar, vilket mer industri hade gett.
Utöver så hade det gett
fler arbetstillfällen.

– Vi i feministiskt initiativ
stödjer helt den linjen. Vi
vill jobba för ett rikt kulturliv och bidra genom att
t ex ökat samarbete mellan
skolorna och Kulturskolan.
Fortfarande är industrin en
viktig källa till arbetstillfällen som vi ska värna om
och samtidigt se hur vi kan
öka arbetstillfällen inom
kultur.

– Vi hade b.l.a. synpunkter
på hur nära bebyggelsen
skulle hamna havet vilket
gjorde att planen ändrades
så att strandskyddet fredades. Kommunfullmäktige
har tagit beslut om att byggandet skall ske och vi har
inte ändrat uppfattning
från det.

– Vi vill bevara och stärka
skyddet av rekreationsområdet Lill-Olas och dagens
camping. Vi är för en utbyggnad av hamnen, behovet av fler båtplatser finns.
Vi är för nybyggnation,
men det vara ekonomiskt
försvarbart och det ska ske
med respekt för landskapet och naturen.

– Vi förutsätter att vi
Kristdemokrater får mandat i Landskrona där vi
följer Alianslinjen i denna
fråga så länge det inte
inkräktar på värdefull naturmiljö.

– Att stoppa nybyggnationen i Borstahusen är svårt
på grund av en planering
och en utveckling på stadens mest attraktiva område! För ett stopp krävs
att invånarna i Landskrona
får säga sin mening och att
kommunen inte tjuvstartar
bygget

– Nybyggnation och upprustning i kommunen hade
gett fler arbetstillfällen
och bostäder.

– Det finns mycket att göra
när det gäller bostadspolitiken i Landskrona. Framför
allt tänker vi att det behövs
en förändring i retoriken.
För det krävs många olika
typer av bostäder. Senaste tiden har det byggts bostäder
framför allt för människor
med en etablerad ekonomi.
Vi ser ett behov av billiga bostäder som komplement.

– Vi har inte något emot
detta. Det är dock inte en
fråga som vi inte driver
och måste se en ekonomiskplan för att ta ställning.

– Vi vill öppna upp vattentornet för allmänheten.
Och vi vill vidareutveckla
befintliga turistattraktioner och skapa nya. Dessutom behövs bättre information om och tillgänglighet
till turistmålen. Och så vill
satsa på mer turism året
runt i hela kommunen.

– Om det finns en möjlighet för detta utefter alla
aspekter så vill vi Kristdemokrater främja för detta.

– Naturligtvis ska vårt
vattentorn vara öppet
för allmänheten! Att på
ett enkelt sätt beskåda
Öresund och inte minst
Köpenhamn, Ven m.m. på
ett enkelt sätt. Att anställa
vakter och ha bestämda
tider för att åka upp med
hissen och beskåda en
massa sevärdheter.

– Kostnaderna åt tillsyn och
underhåll som detta hade
krävt, är skattepengar som
bättre kan användas på kultur och integration.Vi vill
tacka för vår chans att uttrycka oss och göra avtryck i
debatten och har haft intressanta diskussioner på enkäten under vårt sommarläger
#plask14 som hållits i vårt
ungdomsförbunds regi.

– Feministiskt initiativ står
bakom fri entré till museer
och andra platser i Landskrona som är av värde. Att
öppna vattentornet låter
som en fin idé.

Engelholmspartiet

Junilistan

Junilistan

Engelholmspartiet
Junilistan

SPI - pensionärspartiet

Spi - pensionärspartiet
Socialdemokraterna

gemene man att ta ansvar
för detta vill vi Kristdemokrater jobba för att kommunen gör sitt yttersta för
att säkerställa detta genom
olika åtgärder. Därefter ge
information samt påpeka
att även medborgarna har
ett ansvar för att detta
skall kunna bli fullt möjligt.

Socialdemokraterna
Junilistan

att invandrare lär sig
svenska. Vi tror att detta
görs bäst när praktik och
teori varvas. Vi införde
kundvalssystem förra
året, där utförarna tjänar
mer om invandrarna lär
sig svenska snabbare.

Moderaterna

0,7 %

Socialdemokraterna
Spi - pensionärspartiet
Moderaterna
Engelholmspartiet

Socialdemokraterna
Spi - pensionärspartiet
– Det borde vara ett krav – Svenska språket är vä– Alla har olika förutsätt– Att kunna Svenska är
– Att snabbt kunna få tillModeraterna
för att bli svensk medgen in i samhället. Därför
ningar för att lära sig ett
avgörande för att klaras sig gång till språk, utbildning
nytt språk. Men språket
i arbetslivet och dessutom
eller arbete är en grundEngelholmspartiet borgare. Utan svenska delar vi att det är viktigtJunilistan

– Språket är viktigt för
att bli en del av samhället. SFI-utbildning är
viktig liksom tillgången
till ett jobb som bidrar
till att man lättare kan
lära sig språket.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna
– Vi har visionen att Bjärepartiet
– Då detta även är upp till

– Det vill verkligen vi också.
Landskrona får inte bli en
avstjälpnings ort för industrier som ingen annan vill
ha. Vi ställer höga energikrav på byggande. Kommunen fordonsflotta skall bli
fossilfri. Vi vill ha ekologisk
mat till skola och omsorg.
Upphandling i Landskrona
måste ske med ett grönt/
ekologiskt innehåll.

Miljöpartiet

Kristdemokraterna
Miljöpartiet Miljöpartiet
VänsterpartietVänsterpartiet
KristPiratpartiet
Junilistan
Folkpartiet
KristPiratpartiet
demokraternademokraterna
Centerpartiet

2,9 %

Folkpartiet

Landskrona ska bli en
föregångskommun när det
kommer till klimatanpassningen. Inom kommunen
ska elförbrukningen bli
miljövänligare och effektivare. Vi vill att kommunen
ska satsa på förnyelsebara
energikällor. I ett första
steg se över möjligheten
att bygga en solcellspark.

Bjärepartiet

Socialdemokraterna
Folkpartiet

Miljöpartiet

Centerpartiet
– Vänsterpartiet vill att

– Landskrona är i framkant redan på många
håll. En ny biogasanläggning, solcellskarta samt
minskat matsvinn är
saker som Moderaterna
driver på.

Spi - pensionärspartiet

Bjärepartiet

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

Folkpartiet
Centern

Vänsterpartiet

Folkpartiet

