
LANDSKRONA STAD 

Framtidens utmaningar 

I april 2015 antog kommunstyrelsen programmet Landskrona inför 2020. 

Detta tar sin utgångspunkt i den förändring som samhället är mitt uppe i och 
som kommer att la stora och genomgripande konsekvenser för Landskrona. 
Detta program syftar till att göra Landskrona väl rustat for att möta denna 
förändrade verklighet under kommande år. 

Vi lever i en allt mer globaliserad värld med accelererande förändringar inom 
teknik, ekonomi och politik. Sällan eller aldrig har samhällets grundläggande 
förutsättningar förändrats i så snabb takt som nu. 
Att i denna situation göra prognoser om utvecklingen på 15-20 års sikt är en i 
princip omöjlig uppgift. Samtidigt är det ofrånkomligt att man måste förhålla 
sig till framtidens utmaningar. Om än inte med exakta prognoser, så 
åtminstone med troliga trender. I annat fall blir all planering inom de flesta 
områden meningslös. Dagens politik måste alltså utgå ifrån en uppfattning om 
vilka förutsättningar som kommer att gälla och vad som kommer att bli de 
avgörande problemställningarna i framtiden. 

Välfärdens fundament 

Den generella välfarden började byggas på 1920- och 30- talen. Succesivt 
byggdes den upp inom främst vård, skola och omsorg. Inom en rad 
infrastrukturella områden, som t.ex. kommunikationer, energiförsörjning, 
boende och forskning, utgjorde ofta satsningar från stat, kommuner och 
landsting en grundläggande förutsättning. 

Det som ofta glöms bort är vad som ur ekonomisk utgångspunkt 
möjliggjorde byggandet av välf"ården. Detta hade varit inte varit 
möjligt utan den ekonomiska tillväxt och de värdeskapande 
aktiviteter som det svenska näringslivet i allmänhet - och dess 
exportinriktade delar i synnerhet - bidragit med. Och så är det 
fortfarande. 
Välf"ården f"orutsätter en fungerande ekonomi som genererar 
tillväxt och skatteintäkter. 
Det finns således skäl att begrunda den svenska ekonomins utveckling 
och, så långt möjligt, ange en trolig trend, då det är denna utveckling som 
kommer att ange ramarna för välfardens omfattning och inriktning. 
På den andra sidan av ekvationen finns naturligtvis hur behovet av 
välf"årdstjänster kommer att utvecklas. Detta berör bl.a. demografi och 
arbetsmarknad, men också frågor om infrastruktur och behov av 
klimatanpassade åtgärder. 
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Fyra trender kan bedömas som troliga och ligga till grund för de krav som 
kommer att ställas på Landskrona stads organisation. 

1. Sveriges ekonomi 
Under perioden 1930-1975 hade Sverige en årlig genomsnittlig tillväxt av 
BNP om 3,2 % per capita, men under perioden 1975-2005 var motsvarande 
siffra endast 1,6 %. 
Som en konsekvens föll Sverige i OECD:s "välståndsliga" från fjärde till 
sextonde plats mellan 1970 och 2000. Strukturen i svenskt näringsliv har 
också dramatiskt förändrats. 1970 svarade tillverkningsindustrin för 25 % 

av BNP. År 2010 var motsvarande siffra 14 %. En utveckling som 
Landskrona tydligt och tidigt fått känna av. Samtidigt har 
tjänsteproduktionen ökat från 39 % av BNP 1993 till 44 % år 2010. Denna 
utveckling har dock inte kommit Landskrona till del till fullo. 

Den strategisk viktiga exportindustrin domineras av ca 350 storföretag som 
svarar för ca 50 % av Sveriges export. Många av dessa företag , t.ex. Volvo, 
ABB, Scania, Ericsson m.fl., är globala företag med en allt högre andel 
anställda utomlands. 

Globaliseringen kommer att öka konkurrenstrycket mot varor och tjänster 
producerade i ett svenskt kostnadsläge. Samtidigt kommer sannolikt 
kunskapsintensiv tjänsteproduktion att öka och utgöra viss kompensation. 

Trend 
Tillväxten i svensk ekonomi i genomsnitt under de kommande 
10-15 åren kommer sannolikt inte att överstiga 2-3% per år. 
På grund av Sveriges integration i EV och vidare i den globala 
världsekonomin är utrynunet ror en ökning av skatteuttaget 
relativt begränsat. 

2. Demografi - en åldrande befolkning 
År 2018 kommer Sverige enligt SCB:s prognos att ha 10 miljoner invånare. 
Befolkningsökningen drivs av invandring och högt barnafödande. 
Enligt samma prognos kommer andelen 20-64 år att minska och andelen 
över 65 år att öka. Idag finns det ca 500 000 medborgare som är över 80 
år. Om 14 år d.v.s. 2030 bedöms motsvarande siffra vara över en miljon, 
d.v.s. en fördubbling. 
Förutom att befolkningssammansättningen förskjuts uppåt i 
ålderspyramiden, kan konstateras att vårdbehovet ökar dramatiskt efter 
80 års ålder. 

Trend 
Trenden mot en äldre befolkning med en miljon invånare över 
80 år kommer att nås omkring 2030. Detta tillsammans med 
andra demografiska I6rändringar kommer utsätta välfården for 
stora ekonomiska påfrestningar. 
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3. Arbetsmarknad - immigration 
Allt fler människor lever i en långvarig arbetslöshet. Trots ökade 
arbetsmarknadspolitiska insatser har den strukturella arbetslösheten ökat 
markant under de senaste 20 åren. 

Bakgrunden är komplicerad. Men de ständigt ökade kraven på kompetens, 
dynamiken i näringslivet och svårigheterna för utrikes födda att etablera 
sig på arbetsmarknaden är några förklaringar. 

Nedanstående diagram anger utvecklingen 1970-2010. 

Figur 6.4. Relalivl arbetslö.hclsla l bland Inrik.' och utrikes lOdda 1970-
2010. 
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Trend 
En realistisk bild av framtiden måste innefatta problemet med 
en hög strukturell arbetslöshet i kombination med påtagliga 
integrationsutmaningar. Detta kommer att kräva extraordinära 
insatser från samhällets sida. Från regeringen görs 
bedömningen att vi inom en snar framtid har 1 miljon invånare 
i olika former av utanf"örskap. 

4. Klimat och infrastruktur 
De globala utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga. 
Avsmältningen i Arktis når nya rekord - sommarisen har förlorat halva sin 
massa jämfört med situationen 2004. 

Vi är med stor sannolikhet intecknade för en global uppvärmning på minst 
två grader Celsius med en betydande havsnivåhöjning som resultat, samt 
att frekvensen av extrema väderhändelser ökar. 

Oavsett vilka parametrar man väljer så avtecknar sig en problematisk bild. 
Det kommer att krävas åtgärder och insatser av extraordinär art. Exakt 
inom vilka områden och hur insatserna skall göras är för tidigt att sia om. 
Helt klart är dock att det kommer att handla om betydande resurser och 
belopp. 
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Förutom att klimatanpassa gjorda infrastrukturer så föreligger att 
betydande behov i ordinär infrastruktur. Lås oss här peka på vårt 
järnvägsnät som ett exempel. 

Trend 
Klimatiorändringar i allmänhet och höjning av havsnivå i 
synnerhet kommer att kräva omfattande investeringar i 
infrastruktur den kommande 25-års perioden. 

Utgångsläget 

Stadens en gång stora verkstads-, process- och textilindustri är idag betydligt 
mindre. Tusentals arbetstillftillen har gått förlorade utan att staden fått 
tillräcklig kompensation av nya näringsgrenar. 
En ihållande obalans på bostadsmarknaden, med överrepresentation av 
hyresrätter, har lett till en utflyttning av individer och familjer i 
familjebildande åldrar och en påtaglig inflyttning av hushåll med stora 
sociala hjälpbehov. 
Landskrona stad med dess verksamhet inom vård, skola och omsorg behöver 
på grund av låg medelinkomst i staden och därmed lågt skatteunderlag hela 
30 % av sin budget i form av statliga bidrag för att kunna ge en 
acceptabel service inom dessa områden. Det är riskabelt då de statliga 
bidragen i framtiden mycket väl kan försämras. 
Mot denna bakgrund bedrivs ett omfattande utvecklings- och förnyelsearbete i 
Landskrona. Huvudsyftet med hela förändringsprocessen är att åstadkomma 
tillväxt, utveckling och investeringar med positiva sociala följdeffekter. 
Denna förnyelse vilar på flera ben. 

2010 antogs ett strategidokument - Landskronas Vägval. Syftet är att 
åstadkomma tillväxt och investeringar, främst på bostadsmarknaden. Detta 
arbete drivs med full kraft och med goda resultat. Nya bostäder produceras, 
med syfte att vara regionalt attraktiva. Med detta följer andra investeringar, 
som t.ex. ett nytt hotell i centrala Landskrona och en ny skola med en 
förstklassig entreprenör i Borstahusen, samt en lång rad företagsetableringar. 
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Något år senare bildades Landskrona Stadsutveckling AB tillsammans 
med ett antal privata fastighetsägare, med uppdraget att lyfta Centrum och 
Öster. Detta var stadsdelar som under en följd av år utvecklats negativt, och på 
så sätt bidrog till en negativ utveckling i hela kommunen. Uppdraget var att 
begränsa inflyttningen av människor med stora sociala hjälpbehov, bringa 
ordning på fastighetsmarknaden och att lyfta stadsdelarna Centrum - Öster. 
Detta arbete bedrivs med framgång; bidragsnivåerna går stadigt ned, den yttre 
miljön lyfts, etableringar sker och oseriösa fastighetsägare hanteras. På så sätt 
realiseras succesivt målet att åstadkomma en attraktiv, god och trygg 
boendemiljö för alla. 

Nu börjar ett motsvarande arbete med att förändra Landskronas 
miljonprogramområde - Karlslund. Genom att inom ramen för AB 
Landskronahem frigöra resurser ska området målmedvetet förändras till att bli 
en integrerad och välfungerande del i Landskrona. Försäljningen av två 
bostadsområden till Stena Fastigheter AB är ett exempel på detta . 

Parallellt med dessa strukturella utvecklingsprocesser sker inom ramen för 
stadens traditionella verksamhet stora utvecklingsinsatser. Exempel på detta 
är att skolans resultat lyfts på ett markant sätt och att arbetet med att attrahera 
nya arbetstilIfåIlen till staden har intensifierats - för första gången på lång tid 
är antalet anställda i privata företag över 10.000. 

Detta förslag syftar till att bibehålla och förstärka denna utvecklingstrend, så 
att Landskrona kan nå sin fulla potential. 
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Mål och utmaningar 

I dokumenten Landskronas vägval (2010) och Landskrona på väg mot 2020 

(2014) - båda antagna av Kommunstyrelsen, anges: 

"Vårt övergripande mål är att Landskrona inte skall vara sämre än 
riksgenomsnittet när det gäller sysselsättning, medelinkomst och 
bidrags beroende" . 

För att långsiktigt - 15-20 år - nå fram till detta mål, krävs att vi lyckas 
hantera de två strategiska områden: 

1. Tillväxt 
För att råda bot på befintliga obalanser krävs att staden har en god tillväxt 
inom boende, handel och näringsliv under den kommande 15-20 

årsperioden. Landskrona stad måste fortsätta och intensifiera sina 
ansträngningar inom plan- och stadsutveckling för boende, handel och 
näringsliv, samt fortsätta utveckla sina samarbetsformer med andra 
aktörer, som företag, banker och organisationer. 

2. God och effektiv välfärd 
Under kommande år måste kvaliteten och omfattningen på de 
välfardstjänster som Landskrona Stad producerar öka. Resultaten i skolan 
och omhändertagandet om våra äldre är bra exempel på detta. 
Samtidigt måste den grundläggande utmaningen med ett ökande behov av 
välfardstjänster, parallellt med att det skattefinansierade utrymmet minskar 
relativt sett, hanteras. Detta kommer att kräva förmåga till nytänkande, nya 
arbetsformer och prioriteringar. För att upprätthålla en god nivå och 
kvalitet på välfarden krävs att vi lär oss att producera mer välfard per 
inbetald skattekrona. 

Förmågan att hantera dessa utmaningar - tillväxt och effektivare 
välfärd - är avgörande ror Landskronas framtid. 
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Sammanfattning 

Inom en snar framtid är vi i Sverige över en miljon invånare i någon form av 
utanförskap, samtidigt som vi om femton år beräknas vara en miljon som är 
åttio år eller äldre. 

Detta kommer att ställa enorma krav på välfården, samtidigt som den 
ekonomiska tillväxten sannolikt kommer att ligga på en relativt låg nivå. 

Landskrona Stad möter denna framtid med ett stort bidragsberoende - nära 
30 % av stadens budget utgörs av olika former av statsbidrag. 

Vi vill att staden, så långt det är möjligt, ska stå på egna ben. Därför föreslår vi 
en rad åtgärder för att förstärka stadens framgångsrika utvecklingsarbete för 
tillväxt inom boende, handel och näringsliv. Detta är nödvändigt. Välfården 
kommer att kräva ett växande skatteunderlag. 

Vidare är vi fast beslutna att möta det ökande behovet av välfårdstjänster - inte 
med sämre kvalitet - utan med högre effektivitet. Vi ska få mer valuta för varje 
skattekrona. 

För att säkerställa denna ambition krävs vissa organisatoriska åtgärder och 
förstärkning av vår förmåga inom vissa områden. De mål som är kopplade till 
tillväxt benämner vi "det externa perspektivet" som ges kompetens och 
förutsättningar efter sina behov. På samma sätt hanteras välfårdsproduktionen 
- "det interna perspektivet". 

Det är vår övertygelse att vi med detta förslag ytterligare förstärker 
Landskronas förmåga att nå sin fulla potential, till gagn för alla i staden. 

andskrona den 20 augusti 2016 

To kild Strandberg 
Kommunstyrelsens 
ordförande 

Birgitta Persson 
Kommunstyrelsens 
l:e vice ordförande 

Mikael Fahlcrantz 
Kommunalråd 
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