
KF § 80/13 Bilaga l

<gs
g»w

^
o ac.

^fi rf

ö
l

f

.* ^t -^ 'i.
l

M

^
i(v,

'n~' w/

s n^/»

>.v^0 ff t

e^».̂ .f/ -
^ ^ ^<

p .̂*

'*-'^
(;
- r
h ^-

^f
^ ^

A ...>-
i r

'^-o" '.*
** t,^s/ ^. c<

?' »^ ,<fS

^ /
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Sociaktemokraternas alternativa budgetförslag för

Staffanstorps kommun år 2014

Vår budget är inte bara en budget utan även ett uttryck för politisk vilja,
målsättning för de kommande åren. Den visar socialdemokraternas inriktning för
Staffanstorps kommuns utveckling.

.

Övergripande mål för den sociaktemokratiska kommunala
politiken är:

Allas rätt till ett meningsfyllt arbete.

Allas rätt till trygghet och omvårdnad.

. Allas rätt till en bra bostad

Allas rätt till utbiklning.

Allas rätt till kultur och fritidsverksamhet.

Inom varje område (nämnd) anges inriktning för vårt
budgetförslag för mandatperioden men också för framtiden.
Prioriteringar kommer att göras i varje nämnd i samband
med respektive nämnds internbudgetbeslut.

Detta budgetförslag utgår från för oss kända förutsättningar i
maj månad 2013-
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Förutsättningar

Skattesatsen förblir oförändrad. Skatteunderlagsprognosen bygger.

på den samhällsekonomiska bild som beskrivs i Ekonomirapporten
April 2013. Under 2012 sågs en ganska stark tillväxt av
skatteunderlaget, främst tack vare ökat antal arbetade timmar samt
stigande löner och pensionsinkomster. Sysselsättningsläget fortsätter
att förbättras, men ökningen av arbetade timmar blir ändå blygsam
både 2013 och 2014, se diagram l [nästa sida). Detta bromsar
skatteunderlagstillväxten i år och trots att utvecklingen av arbetade
timmar beräknas bli något bättre nästa år avtar skatteunderlagets
ökningstakt då ytterligare. Huvudförklaringen är att
pensionsinkomsterna hålls tillbaka av att indexeringen av de
inkomstberoende pensionerna beräknas bli kraftigt negativ.

Full löne- och priskompensation (2,6% resp 1,5%).

Taxorna och avgifterna höjs högst motsvarande de allmänna.

prishöjningarna (KPI)

0,S % i resultatmål (andel av skatteintäkter och utjämning)..

Samma resultatmål som M-förslag.

Del av årets utdelning från bolagen skjuts fram till 2014 (7 mkr.

av 10 mkr (M-förslag 4 mkr) utbetalas först 2014). Detta
försämrar kommunens resultat med 7 mkr 2013 men innebär

samtidigt att 7 mkr är disponibla 2014 i motsvarande grad.

Reserv till oförutsedda händelser (minskas från 10 mkr till 5.

mkr). Under 2012 nyttjades inte reserver för oförutsedda händelser
motsvarande 11 mkr. Under 2013 finns 12 mkr budgeterat för
ändamålet. Enligt gjord bedömning i maj 2013 kommer inte reserven
att behövas i den omfattning som prognosticerades i budgeten 2013.

Resultatutjämningsfond (ianspråktagande av 4 mkr från.

fondens 14 mkr). Enligt kommunallagen får från och med år 2013
medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att
utjämna intäkter Över en konjunkturcykel. När detta får göras måste
framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning.
Riktlinjerna antogs av Staffanstorps kommunfullmäktige 2013-04-29.
En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt
balanskravsresultat Enligt diagram l finns skäl att ianspråkta en del
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av reserven, då 2014 enligt SKL utgör botten av den pågående
lågkonjunkturen. För att dämpa lågkonjunkturens effekter måste om
inte ekonomiska satsningar göras, så åtminstone upprätthållande av
nuvarande nivå av viktiga välfärdstjänster i vår kommun.

Diagram 1. Skatteunderlagstillvaxtoch bidrag från vissa komponenter
Procent respektive procentenheter
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Övrigt l l Timlön

-2 Sysselsättning Exkl.regeleffekter
Reait Summa

-3
2012 2013 2014 2015 2016

Källa: SKL

Summan av ovanstående ger ett verksamhetsutrymme
motsvarande 12 mkr.
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Verksamhetssatsningar respektive besparingar i förhållande
till det styrande moderata samlingspartiets budgetförslag för
2014 (tkr)

Nämnd/verksamhet Tillskott + varav S-förslagtill

Besparing - återställning kommunbidrag
av M-

besparing

Politisk verksamhet o 3.600

Kommunstyrelsen -1.500 106.350

Kommunstyrelsen (eftersatt +2.500 2.500

underhåll)

Tekniska nämnden + 1.400 +900 48.040

Samarbetsnämnd 2 (Geoinfo) o 1.660

Miljö- och o -770

samhällsbyggnadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden +300 33.910

Barn- och utbildningsnämnden + 9.100 +5.300 569.850

o 214.7SO
Socialnämnden

Totalt +12.000 +6.200 979.890

Tekniska nämnden -60

[avgiftsfinansierad

verksamhet)
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Inriktning för Kommunslyreken
Politisk 2012 Uokslut 2013 budget 2014 S-förslag
verksamhet

Kommunbiärag -3.409 -3.050 -3.600

Kommunal demokrati

Kommunen ansvarar för den offentliga verksamhet som står den enskilda människans
välfärd och dagliga behov närmast. Därför är det viktigt att kommunen står under
demokratisk kontroll, så att ansvar kan utkrävas vid allmänna val.

För oss socialdemokrater är strävan efter en fördjupad demokrati, där fler är med och
bestämmer över gemensamma verksamheter, en viktig uppgift. Människors delaktighet,
inflytande och ansvar är förutsättningar för ett bra samhälle. Exempel på utveckling av
medborgarinflytande är medborgardialog, medborgarförslag, synpunktshantering m.m.
Det är viktigt att alla generationer har möjlighet att delta i politiken och andra
gemensamma angelägenheter i
samhällsutbyggnaden.

4

I den demokratiska processen tar man reda på SS~n'»>'
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Vi lägger stor vikt vid att Barnkonventionen följs
i alla ärenden.

Välfärden ska huvudsakligen drivas i offentlig regi. Vinstintressen ska hållas tillbaka. Vi
vill att vinstintressen inte längre ska vara styrande i skattefinansierad välfärd. Samhället
ska ställa höga krav på sina leverantörer av varor och tjänster. Skattepengar får inte
användas för att subventionera dåliga arbetsvillkor eller försämrad arbetsmiljö. När
privata entreprenörer utför verksamhet på uppdrag av kommunen ska de följa samma
högt ställda krav på kvalitet, insyn och tillgänglighet som offentlig verksamhet.
Kommunen ska, när man upphandlar tjänster anlita serösa företag, som följer
spelreglerna på svensk arbetsmarknad. Skattepengar får inte användas för att bidra till
lönedumpning och sämre anställningsvillkor.

Vi socialdemokrater vill

att en gedigen och transparent budgetprocess skapas för att ge samtliga partier.

förutsättningar att presentera ett heltäckande budgetalternativ
att en gemensam budget- resp. bokslutsberedning tillsätts, där alla partier är.

representerade
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att de partier som inte är representerade i kommunstyrelsen erbjuds.

insynsplatser fullt ut
att beställar/utförarorganisationen avskaffas och att verksamheterna återförs till.

respektive nämnd
att kommunfullmäktiges beslut om privatiseringar omedelbart upphäves.

att målformuleringsarbetet ska intensifieras; varvid en möjlighet kan vara att.

arbeta med balanserade styrkort
att nämndernas budgetförslag ska kompletteras med uppfölningsbara miljömål.

att samtliga nämnders budgetförslag ska kompletteras med.

barnkonsekvensbedömningar
att ett kommunstyrelsens arbetsmarknads- och personalutskott inrättas.

att införa jämställdhetsintegrering som ett led i strategin för att kvalitetssäkra.

kommunens service

att en handlingsplan utarbetas för att nå de nationella målen för jämställdhet.

att kommunens jämställdhetsarbete följs upp.

att de förtroendevalda återtar mer av beslutanderätten.

att informationen till medborgarna förbättras.

att dialogen mellan medborgare och förtroendevalda förbättras, bl.a genom att de.

förtroendevalda har möjlighet till kontaktdagar
att de förtroendevalda och partierna i fullmäktige har goda arbetsmöjligheter,.

vilket bl.a kan ske genom att vi överväger sammanträden på dag tid
att olika former av medborgarinflytande ständigt utvecklas, så att den.

kommunala demokratin förstärks

att möjligheter för barns och ungdomars inflytande i kommunen förstärks genom.

t ex utveckling av ungdomsparlamentet
att meddelar- och yttrandefrihet ska gälla oavsett om verksamheten bedrivs i.

kommunens regi eller om verksamheten upphandlas.
att de förtroendevaldas villkor förändras för att underlätta för småbarnsföräldrar.

att arbeta politiskt
att föreningar, folkrörelser och folkbildning ska ha en viktig roll och tydliga.

uppgifter då de bidrar till att utveckla och behålla det demokratiska samhället
att kommunala initiativ ska tas för att hyresrätter byggs.

Kommunstyrelsen 2012 bokslut 2013 budget 2014 S-förslag

Kommun b idrag -106.509 -109.000 -106.350

Personalpolitik
Kommunen är, trots de stora privatiseringarna, den största arbetsgivaren i vår kommun.
Kommunstyrelsen har som nämnd/styrelse ett särskilt arbetsgivaransvar för
personalen. En god personalpolitik är en förutsättning om vi ska kunna erbjuda
invånarna en god service på alla områden/ utförd av kunnig och skicklig personal.
Arbetsmiljön är av den största betydelse för trivsel och ett gott arbetsresultat. Ett
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åtgärdsprogram ska upprättas för att god arbetsmiljö ska råda i både fysiskt och
psykiskt hänseende.

Heltidsarbete ska vara en rättighet och deltidsarbete en möjlighet för alla anställda. Stor
vikt ska läggas vid introduktion av nyanställda och introduktionen ska även innehålla
information om den enskildes roll i den totala organisationen. Planering för
personalutbildning/-utvecklmg ska ske parallellt med organisationens
verksamhetsplanering. Kompetensutveckling måste tryggas i organisationen.
Arbetsgivaren har ett stort ansvar för de anställdas fysiska och mentala hälsa. En god
personalpolitik ska omfatta personalen i ett friskhets"/hälsoperspektiv. Arbetsgivaren
ska tillhandahålla en god företagshälsovård.

Vi socialdemokrater vill

att kommunen arbetar för en långsiktigt tryggad personalförsörjning.

att kommunen arbetar för en etnisk mångfald i personalplaneringen.

att man vid rekrytering i respektive kommunalt verksamhetsområde ser till att.

en bättre balans uppnås mellan antalet kvinnor och män
att heltidsarbete ska vara normen för anställning i kommunen.

att mer flexibla arbetsformer erbjuds och prövas.

att ett utökat personalekonomiskt bokslut med bl.a. redovisning av.

personalomsättningen på varje resultatenhet utarbetas
att antalet timvikarier minskas genom inrättande av centrala personalpooler.

att avgångssamtal med all personal, som slutar sin anställning, hålles för att.

komma tillrätta med brister i organisationen.
att löneskillnader p.g.a. kön undanröjs.

Sysselsättning och näringsliv

Arbete åt alla är socialdemokraternas viktigaste mål. Det är genom arbete som välstånd
skapas. Arbetslösheten är ett hinder för jämlikhet och gemenskap och därmed ett slöseri
med samhällets resurser och en tragedi för den som drabbas.

Vi anser att samhället har huvudansvaret för de insatser som tryggar sysselsättningen.
Kommunen måste ha en väl genomtänkt och aktiv mark- och näringspolitik samt en väl
fungerande kollektivtrafik och på så sätt medverka till att skapa arbetstillfällen.
Kommunen ska ha en nära samverkan med det lokala näringslivet.
Arbetsförmedlingen, de fackliga organisationerna och kommunen ska ha ett nära
samarbete och därigenom lägga grund till en väl fungerande organisation för att snabbt
kunna vidta arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Kommunen har också ett ansvar att möta konjunkturförandringar. I tider med hög
arbetslöshet bör kommunen undvika att friställa personal.

Socialdemokraternas Budget 2014 SidaS
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Vi socialdemokrater vill

att förutsättningarna för ett bra näringsliv ökar genom att man erbjuder en.

attraktiv och bra förskole- och skolverksamhet samt övrig kommunal service,
bostäder och goda kommunikationer
att småföretagarnas möjligheter till etablering och utveckling främjas.

att näringslivsbolaget används för att utveckla företagsamheten och stärka.

lokal samverkan mellan näringsliv och kommun
att kommunen bevakar utvecklingen på arbetsmarknaden och genom.

utbildning och andra åtgärder tillgodoser näringslivets behov för att
förhindra arbetslöshet

att kommunen genom särskilda insatser medverkar till att även personer med.

funktionshinder bereds anställning i kommun och näringsliv
att särskilda åtgärder vidtas för att komma tillrätta med.

ungdomsarbetslösheten
att ungdomars behov av att efter avslutad skolgång komma in på.

arbetsmarknaden uppmärksammas
att kommunen inför en sommarjobbs-/praktikgaranti för alla ungdomar i.

ålder 15-20 år

Lokaler

Kommunstyrelsen 2012 bokslut 2013 budget 2014 S-förslag
Lokaler eftersatt
underhålla

Kommunbidmg o o -2.500

I Staffanstorps kommun tillämpas en
hyresmodell som inte ger täckning för att n

>^åtgärda det eftersatta underhållet. En del ^.
^ <

^.

förskolor och skolor är drabbade av
^ tbyggproblem. En del andra lokaler är inte i

sådant skick att det motsvarar BT»

ijii|!M 11

verksamhetens krav på rationella och II *^

f
~Ä? t

effektiva lokaler. Det finns därför behov av ^ f -AIKl
f

,.1"few<-» ^ -^Bj^-^-
att förstärka anslaget för att åtgärda dessa ^ < l.

/ '*

brister. fl-

Vi socialdemokrater vill

att lokalerna besiktigas i syfte att åtgärda samtliga uppkomna brister.

att lokalerna anpassas till verksamhetens krav på moderna och rationella.

lokaler

att en långsiktig renoverings- /fastighetsunderhållsplan utarbetas för.

kommunens lokaler
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Inriktning för tekniska nämnden
Tekniska nämnden 2012 bokslut 2013 budget 2024 S-förslag
(skattefinansierad
verksamhet)

Kommunbidmg -37.345 -45.300 -48.040

Tekniska nämnden 2012 bokslut 2013 budget 2014 S-förslag
(avgifts finansierad
verksamhet)

Resultat -7.620 +4.550 +60

I det moderna samhället finns många uppgifter som med fördel löses och organiseras i
den gemensamma sektorn. Vi socialdemokrater förordar att de kommunaltekniska
verksamheterna så långt möjligt är i egen regi. Vid utbyggnad och andra ej löpande
arbetsuppgifter kan konkurrensutsättning/upphandling ske. En förutsättning för att en
anbudsupphandling ska bli ekonomiskt och kvalitativt lönsam är att denna, och
uppföljningen, sker på ett kompetent sätt. Detta ska offentligt redovisas.

En starkt bidragande orsak till trafikolyckor är höga hastigheter. För att nå
Nollvisionens mål, måste hastigheten begränsas till 30 km/h i de områden där många
oskyddade trafikanter uppehåller sig. Sådana områden är t.ex bostadsområden/ skolor
och lekområden.

Arbetet med att restaurera och återskapa våtmarker och upprättande av skyddszoner
kring åar och bifloden har kommit längst utmed Höje å/ där arbetet bedrivs tillsammans
med angränsande kommuner och bidrag från EU har beviljats. Samma arbete som med
Höje å fortgår även med Sege å. l förlängningen blir resultatet en minskad övergödning

*

av Öresund.

Vi socialdemokrater vill

att vid planering av nya bostadsområden ska grönytor, dagvattendammar och.

parker inrymmas
att nya och befintliga planteringar ska hålla en god standard och vara mindre.

arbetskrävande

att lekplatser ska hålla en god standard och handikappanpassas.

att kommunen arbetar för en långsiktig och trygg avloppshantering.

att avfallshantering och kretsloppstänkandet effektiviseras.

att återvinningscentralen förblir avgiftsfri för kommunens invånare.

att en återvinningscentral för trädgårdsavfall inrättas i Hjärup.

att källsortering införes i kommunens verksamhet.

att sortering av matavfall till biogas införs.
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att trädgårdsavfallet komposteras och används inom kommunen.

att en god belysning bibehålls i tätorten och på landsbygden.

att gatubelysningen miljöanpassas.

att kommunen arbetar aktivt med energieffektivisering för att minska.

miljöpåverkan
att parkerings övervakning införs.

att cirkulationsplatserna görs attraktiva och välkomnande.

att kommunen ska intensifiera sitt arbete för Nollvisionen i trafiken.

att 30 km/h införes där behov så finns.

att åar och vattendrag skyddas och renas.

att restaureringen av våra våtmarker och åar fortsätter.

att arbetet med VA-sanering fortsätter och att beslutad plan samordnas med.

"asfaltering/toppbeläggningsplanen"

Inriktning för Samarbetsnämnd 2
Samarbetsnämnä 2 2012 bokslut 2023 budget 2014 S-förslag

p

Resultat -1.305 -1.710 -1.660

Syftet med verksamheten är att förse samarbetskommunerna med nödvändiga mätdata,
kartdatabas, nybyggnadskartor samt all kompletterande information som kan
underlätta all samhällsplanering i samarbetskommunerna [Staffanstorp, Lomma,
Kävlinge).

Inriktning för Miljö- och samhälkbyggnadsnämnden

Miljö- och 2012 bokshit 2013 budget 2014 S-förslag
Samhältsbyggnadsnämnden

Resultat +1.794 +890 +770

Miljö
Vi vill främja ett ekologiskt livsmönster genom att hävda och utveckla ett långsiktigt
hållbart samspel med naturen. Vi vill uppmuntra och underlätta människors insikt och
engagemang för en ekologiskt hållbar utveckling genom att sprida intresse och kunskap
om en levande natur. Det kan vi åstadkomma genom att satsa på förnyelsebara råvaror,
minskad belastning på naturen, genom att utveckla återbruk och återvinning, med
omsorg och omtanke planera energianvändningen och konsekvent minska
användningen av farliga kemikalier.

Vi socialdemokrater vill

att alla medborgares medvetenhet om en ekologisk hållbar utveckling främjas.

att biologisk mångfald bevaras och återskapas.
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att miljöfrågorna får en starkare ställning i det kommunala beslutsfattandet.

att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan [tillsyn- och.

kontrollplan] ska genomföras och att erforderliga personalresurser ska finnas

Samhällsbyggnad
För oss är tillgången till en bra bostad till en rimlig kostnad en grundläggande social
rättighet. Bostäder skall finnas i trygga och säkra miljöer. Den bostadskris som fanns i
början av förra seklet undanröjdes till stor del av ett mångårigt socialdemokratiskt
regeringsinnehav. Detta ledde till att många människor fick höjd bostadsstandard.
Under senare delen av 1900-talet och även nu under 2000-talet har det istället skett en
försämring på bostadsmarknaden, vilket återigen har lett till bostadsbrist och
kostnadshöjningar.

I Staffanstorp är bostadsbeståndet ganska ensidigt och uppdelat, vilket har förstärkts av
försäljningen av hyresbeståndet inom Staffanstorphus AB [blå ombildningar till
bostadsrätter men också till egna hem). Ett varierat bostadsutbud är grunden för ett
mera jämlikt och varierat samhälle vilket särskilt måste beaktas i Projekt- katalogen
samt i dokumentet "Framtidens Kommun". Byggandet av ESS och Max-Lab ställer också
större krav på antalet hyresbostäder då verksamheten vänder sig till bl.a gästforskare.

För att förhindra spekulation och för att ha en reserv för långsiktiga behov så måste
kommunen ha kontroll över såväl prissättning som markanvändning, bland annat
genom väl planerade markförvärv. Vi måste komma tillbaks till att konkurrensutsätta
byggnation av lägenheter och villor för att göra det möjligt för människor med måttliga
inkomster att hyra/ köpa en bostad. Många hyresvärdar väljer bort hyresgäster som
saknar en säker inkomst. En kommunal hyresgaranti där kommunen ställer upp med
borgen kan då hjälpa den som söker bostad.

Kommunikation, trygg miljö samt social och kommersiell service bör planeras in. Det
gröna inom kommunen skall bevaras, men det skall även skapas nya
rekreationsområden.

Trots sin brist på naturmark finns det i kommunen flera värdefulla grönområden och
våtmarksområden med rik flora och fauna, där även hotade arter funnit sin tillflykt.
Några av dessa områden är sköna
strövområden. Tätortsnära rekreationer

är viktigt för välbefinnandet.
Vägutbyggnader i kommunen ska
varsamt anpassas till naturens villkor.

§s
+

Spridningskorridorer ska hållas öppna '<

mellan områdena och vattenspeglar

»öppnas där så är möjligt. Nya
vägsträckningar ska om möjligt läggas
utanför tätorterna. / .'

J
^ f,"-

Goda kommunikationer är mycket
^

viktiga för att få en fortsatt positiv -\JS L?
*
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utveckling i vår kommun och för att kunna tillvarata vårt goda, geografiska läge.

Kollektivtrafiken är ett regionalt ansvar. Kommunerna har dock en viktig uppgift att
fylla som påtryckare för att förbättra kollektivtrafikens kvalitet, tillgänglighet och
säkerhet och för att minska trafikens negativa påverkan på miljön. Staffanstorps
kommun måste intensifiera planerna på en upprustning av järnvägen mellan Dalby och
Malmö, den s k Simrishamnsbanan. Trafiksäkerheten är ett område där kommunen har
ett ansvar. Arbetet med att genomföra den kommande trafiksäkerhetsplanen ska
prioriteras, liksom arbetet för Nollvision.

Vi socialdemokrater vill

att olika former av upplåtelseformer ska finnas i nya bostadsområden, och att.

hyresrätter ska prioriteras
att ungdomars/seniorers bostadsbehov tillgodoses till en rimlig kostnad.

att kraven på ett socialt ansvar hos uthyrarna förstärks, tex. genom att en.

kvotering av bostäder till socialtjänsten beaktas redan i exploateringsavtalet
att bättre kontroll sker av såväl markanvändning som prissättning.

att det skapas en god boendemiljö för alla.

att en funktionsplan upprättas när markområden upplåts åt exploatörer.

atttillgänglighetsfrågorna uppmärksammas vid bygglovshanteringen.

att införande av en hyresgaranti övervägs så snart det finns en statlig finansiering.

att Sockerbruksområdet byggs ut med bostäder och rekreationsområden.

att utbudet av tätortsnära rekreationsområden utökas.

att järnvägen Malmö - Staffanstorp- Dalby (Simrishamnsbanan) snarast.

upprustas för persontrafik
att kommunen aktivt deltar i arbetet för en nollvision i trafiken.

att kommunikationerna mellan HJärup och Staffanstorp förbättras.

att ringlinjer skapas i de större tätorterna.

att kommunen verkar för att godstrafiken på södra stambanan läggs på ett.

förbifartsspår utanför Hjärup

Inriktning för Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och 2012 bokslut 2013 budget 2014 S-förslag
fritidsnämnd

Resultat -32.596 -31.760 -33.910

Kulturen och idrotten ger människan glädje/ kunskap och möjlighet till ett rikare liv och
stärker gemenskapen, främjar hälsan och välfärden. Kommuninvånarna ska ha tillgång
till aktiviteter för en innehållsrik fritid.

Vi vill värna om det ideella föreningslivet. Föreningsmedlemmarna gör en stor insats för
att håla igång aktiviteter. Vi vill inrätta allaktivitetshus i de båda tätorterna där
föreningarna kan hyra lokaler och driva verksamhet. I dessa lokaler ska det också
inrymmas caféverksamhet och t ex datortek [möjlighet till LAN-träffar). Lokalerna ska
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kunna rymma 400 personer. Det är platser där medborgare och det ideella
föreningslivet kan mötas. Den enskildes ekonomi ska inte vara avgörande för
möjligheten till deltagande i fritidsaktiviteter. Skapande kulturverksamhet utvecklar
kreativitet, samarbetsförmåga och självtillit. Därför vill vi utveckla Musikskolan till en
kulturskola, där minst tre av ämnena musik, bildkonst, teater, dans och film/video finns
som frivillig och regelbundet återkommande verksamhet för barn och ungdomar.
Verksamheten ska ha som mål att kultur ska utgöra en naturlig del av barn och
ungdomars liv.

Idrottsplatser och lokaler ska vara
/

ändamålenliga och ha en hög standard som sWS-T. ^
'^

*-e- ». ;*"

inspirerar utövarna. <
^

+f

/.Studieförbundens verksamheter ute i
kommunerna är av stor vikt inte minst sett 1

ur en demokratisk synvinkel.
Studieförbundens verksamhet i
Staffanstorps kommun har under de
senaste åren minskat och är idag näst intill obefintlig. Det är därför viktigt att
kommunen återinför sitt ekonomiska stöd till folkbildningen.

Inom Staffanstorps kommun finns Uppåkra, ett för Sverige unikt arkeologiskt område.
Fyndmaterialet är exceptionellt rikligt och några av de mest unika och praktfulla
föremålen hör hemma i järnålderssamhället. Där fanns flera kultplatser och
hövdingagårdar som betecknas som centralplats i Skandinavien. Uppåkra ska vara det
självklara arkeologiska och historiska målet för kommuninvånarna och besökaren i
Skåne.

Vi socialdemokrater vill

att kultur- och idrottsaktiviteter uppmuntras och görs tillgängliga för alla.

kommuninvånare

att studieförbundens verksamhet stimuleras.

att musikskolan utvecklas till kulturskola och görs tillgänglig för fler elever.

bl.a. genom att sänka avgifterna
att det skapas allaktivitetshus i båda tätorterna med lokaler för minst 400.

personer
att föreningar stärks genom bl.a. höjda aktivitetsstöd.

att kulturföreningar får ett ökat ekonomiskt stöd.

att föreningslivet involveras i det hälsofrämjande arbetet i kommunen.

att badavgifterna (pensionär- resp familjekort) sänks.

att motionsverksamhet på badet uppmuntras genom att sänka avgifterna.

att badet i Staffanstorp byggs ut.

att ett bad utreds i Hjärup med tanke på tillväxten i tätorten.

att kommunen bygger en ridsportsanläggning.

att Uppåkra utvecklas till ett Arkeologiskt Center.
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Inriktning för barn- och utbiklningsnämnden
Barn- och 2012 bokslut 2013 budget 2014 S-försUg

' titWäningsnämnäen

Kommunbidmg -518.085 -536.180 -569.850

Att skapa goda förutsättningar för livslångt lärande har betydelse såväl för den enskilde
individen som för samhället. Utbildning och livslångt lärande för alla från förskola till
vuxenutbildning och högskola är kraftfulla verktyg för jämlikhet och av central
betydelse för demokratin och medborgarnas delaktighet i samhället
Socialdemokraterna vill ha jämlika uppväxtvillkor för alla barn.

Vi vill att förskolor och skolor byggs ut i takt med kommunens expansion. Driften ska
vara i enlighet med föräldrarnas Önskemål. Vi ska se till att kvaliteten höjs i såväl
förskole- som skolverksamheten.

Förskoleverksamhet

Ingen tid i livet påverkar människan så starkt som barndomen. Viljan att utvecklas och
lära finns tidigt hos alla barn. Under åren fram till skolstarten formas mycket av den
grundläggande identiteten då barnen utforskar och upptäcker sin omgivning och
utvecklar sin tillit och självkänsla.

Förskolan ska vara tillgänglig för alla till en låg avgift och på sikt avgiftsfri.

Vi ser positivt på den mångfald av olika pedagogiska inriktningar som finns inom våra
förskolor. En ökad personaltäthet tillsammans med medarbetarnas kompetens,
lokalernas och utemiljöns beskaffenhet bidrar till högre kvalitet och ökar
förutsättningar för att personalen ska ha tid att se till varje barn och dess unika behov.

Vi socialdemokrater vill

att andelen pedagoger ökar i förskolan.

att förskolan på sikt ska vara avgiftsfri [liksom skolan är idag).

att minska antalet barn i barngrupperna.

att resursfördelningsmodellen ses över med inriktningen att resurserna för.

barn med särskilda behov ska återföras från förskolepengen till ett centralt
konto med ytterligare medel
att kommunfullmäktiges beslut om vårdnadsbidrag ska upphävas.

att den ensidiga inriktningen på endast nyetablering av privat drivna.

förskolor avbrytes
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Skola

Vi vill ha en kunskapsskola för alla. Skolan ska ges möjlighet att vara en mötesplats för
barn och ungdomar med olika bakgrund
och erfarenheter. Vi säger nej till en .«.*

f h 4l

skola där barn och ungdomar sorteras HAGALIDSKOLAW
t .p *A

efter begåvning eller bakgrund.

a»L*Undervisningen ska vara avgiftsfri. *

.-<.!tt
»

\

^ i'*

?£Eleverna ska få stöd och stimulans efter tf -^?
^

sina individuella förutsättningar. Särskilt .^1»T
ff l

-SA^s&r,t ^

viktigt är det att elever i behov av ^^'. 1

särskilt stöd uppmärksammas och får *- J-i -k. f*rr
t-' t

/

det stöd de behöver. Vi vill rikta resurser

till skolor där vi vet att barnen och ungdomarna behöver mer stöd och insatser för att
lyckas i skolarbetet. Alla elever ska kunna lämna grundskolan med godkända betyg.

Både elever och lärare ska känna sig trygga i skolan. Skolans lärmiljö måste
moderniseras så att eleverna lär sig morgondagens teknik, vilket kräver särskilda IT-
satsningar. Skolbiblioteken och Digiteken spelar en viktig roll för att främja
läsförståelsen. Vi vill ha bättre uppföljning och utvärdering av skolans resultat.
Främlingsfientlighet, rasism och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen
diskussion och aktiva insatser. Det centrala resursteamet är ett viktigt instrument för att
kunna hjälpa barnen och eleverna i deras utveckling. Undervisning i modersmålet krävs
för att skapa en likvärdig skola och ge elever förutsättningar för goda studieresultat.
Kommunen ska ha samma insyn och kunna ställa samma krav på friskolorna som på de
kommunala skolorna.

Vi socialdemokrater vill

att alla elever ska kunna lämna grundskolan med godkända betyg.

att resurserna fördelas efter behov vilket innebär att.

resursfördelningsmodellen omedelbart ses över i avsikt att utjämna
skillnaderna och kompensera för de barn som inte kommer från hem med
studietraditioner

att skolklasserna på lågstadiet minskas med upp till fem elever.

. att det ska vara fler vuxna i skolan

att det görs särskilda satsningar på matematik och läsutveckling.

att det görs en särskild IT-satsning så att en modern lärmiljö erbjuds [inkl.

fortbildning av alla pedagoger)
att det erbjuds läxhjälp till alla elever.

att sommarskola erbjuds alla elever.

att föräldrarna stärks i sin roll bl.a. genom utbildning, handledning och.

möjlighet till insyn i sina barns skolgång (närvaro, läxor, information
tillgänglig för föräldrar via ex internet]
att studie- och yrkesvägledningen förstärks.

att kvaliteten på fritidshem höjs genom färre barn i grupperna.

att det serveras en god och näringsriktig skolmat.
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att resurserna för elever med särskilda behov ska återföras från skolpengen.

till ett centralt konto med ytterligare medel
att det i grundskolans årskurs 9 ska genomföras aktiviteter som motverkar.

rasism under temat Antirasism 2014 (finansiering sker förutom av de redan
anslagna medlen för innehållet i skolpengen genom att disponera en del av
anslaget för kvalitetshöjande åtgärder)
att uppmuntra till samarbete mellan skolor och förskolor/ oavsett driftsform.

att ett samarbete inleds med Hvilans trädgårdsgymnasium för att säkerställa.

arbetet med gröna skolgårdar

Vuxenutbildning

Vi socialdemokrater vill

att vuxenutbildningen fortsätter att utvecklas så att den svarar mot.

individernas, arbetsmarknadens och samhällets behov
att de sökande som har kortast utbildning prioriters i första hand.

att vuxenutbildning åter erbjuds medborgarna i hemkommunen.

Inriktning för socialnämnden
Socialnämnden 2012 bokslut 2013 budget 2014 S-förslag

A

Kommunb iärag -193.620 -203.980 -214.750

Genom en aktiv reformerad socialpolitik ska klyftorna i samhället minskas och det
generella välståndet ökas genom att ge möjlighet till arbete, bostad och en meningsfull
fritid. Den sociala verksamheten ska vara serviceinriktad, aktivt uppsökande och
förebyggande. Kommunen ska informera om rättigheter och skyldigheter.

Individ och familjeomsorg
Välfärden är till för alla och ska inte stänga någon ute. Hemlöshet och utanförskap hör
inte ett modernt hållbart välfärdssamhälle till. Antalet barn som berörs av vräkning har
ökat från 2 barn 2007 till 25 barn 2012 och nu 16 barn 2013. Det totala antalet hemlösa har
legat på 48-49 personer de senaste åren för att i år minska till 43 personer. Trots det
omfattande arbete som bedrivs idag så räcker det inte fullt ut.

Socialtjänsten ska inriktas på satsningar för minskat våld i samhället och särskilt
uppmärksamma kvinnofrid och barns levnadsvillkor. Förebyggande arbete ska
prioriteras. Information om kvinnofrid och om hur misshandlade kvinnor kan få skydd
ska vara allmän och lättillgänglig. Socialtjänsten ska se till att den som utsätts för brott
och dennes anhöriga får det stöd och den hjälp de behöver. Vi får aldrig svika de barn
som har det tufft. De barn som växer upp i familjer med våld, missbruk eller ekonomiska
problem måste få bättre stöd, bl.a genom ett utvecklat samarbete mellan kommun och
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region. Detta för att upptäcka de barn som far mest illa i tid. Vi vill att insatser ska sättas
in direkt när barn far illa eller riskerar att hamna i missbruk eller kriminalitet.

Den oroande utvecklingen av psykisk ohälsa hos unga måste brytas. Barn som far illa
eller har psykiska problem ska aldrig behöva vänta på hjälp.

Det är av största vikt att fältgruppen arbetar uppsökande och motiverar ungdomar till
meningsfulla fritidsaktiviteter i vardagen. Fritidsverksamheten inom och i anslutning till
skolan måste få ökade resurser.

Vi socialdemokrater vill

att resurserna ökar för att stödja misshandlade och utsatta kvinnor.

att kontinuerlig kompetens i kvinnofridsfrågor säkerställs.

att satsningarna på förebyggande, uppsökande och informativ verksamhet.

inom socialtjänsten område ökar
att det inrättas ett lokalt hälsoråd med inriktning på ett hållbart samhälle.

att resurserna för insatser åt missbrukare ökar så att behoven tillgodoses.

att resurser avsätts så att arbetet med att bekämpa hemlöshet intensifieras.

att det skapas för att tidigt uppmärksamma unga flickors och pojkars Ökade.

psykiska ohälsa
att fritidsgårdsverksamheten utvecklas.

.

ÄUreomsorg
Staffanstorp ska vara en bra kommun att åldras i. Därför måste kvaliteten i
äldreomsorgen ständigt utvecklas, både i eget och särskilt boende. Vi tycker att
kommunen ska ta sitt ansvar för omsorgen av äldre. Fortfarande får många, oftast
kvinnliga anhöriga bära ett stort ansvar. De anhöriga är en viktig resurs som inte ska
uppleva att det ställs krav på dem att vårda i hemmet och de måste få stöd i olika former.
Servicetjänster för äldre ska vara tillgängliga och inte vara en kostnadsfråga för den
enskilde. Den så kallade kvarboendeprincipen är bra

^
^ \men har ibland drivits för långt, den som är gammal, ^

*

skör och orolig måste ha möjlighet att flytta till ett
särskilt boende eller trygghetsboende även om man inte \ *f

^

är mycket sjuk eller vårdberoende. Trygghetsboenden >-^-

med god tillgänglighet, tillgång till
gemensamhetslokaler, servicevärdinna/-värd eller
motsvarande och trygghetslarm bör utvecklas för alla äldre som så önskar.

Det går att påverka äldres hälsa genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
arbete. Att känna delaktighet och inflytande i samhället, ekonomisk och social trygghet
samt att ha tillgång till en hälsofrämjande hälso- och sjukvård, är av grundläggande
betydelse för folkhälsan generellt och inte minst för våra äldre. Undernäring bland den
äldre befolkningen är ett stort problem. För att öka kunskapen och betona måltidens
betydelse för en god hälsa både för friska och sjuka äldre vill vi säkerställa att
kompetensen inom kunskapsområdet finns. Det ska även finnas möjlighet för de som
bor i sitt eget hem att få hjälp att laga mat eller få varm mat via matdistributionen.
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Funktionshindrade

Samhällets utformning avgör om och i vilken omfattning en person med funktionshinder
är att betrakta som handikappad. Tillgänglighet för alla, med eller utan funktionshinder,
är ett krav och detta gäller såväl kommunala som privata verksamheter. Som
funktionshindrad har man rätt att leva ett rikt liv. Det är viktigt med en aktiv och
meningsfull tillvaro tillsammans med andra så att ensamhet och isolering bryts.
Särskilda insatser måste utvecklas för att minska den onödiga ohälsan hos
funktionshindrade.

Vi socialdemokrater vill

att omsorgen om äldre ska ej främst bedrivas med vinstintresse. Samma regler.

ska gälla för privat och kommunal verksamhet.
att brukarna får större inflytande över omsorgens utförande.

att servicetjänster, upp till sex timmar i månaden, till äldre över 80 år ska vara.

avgiftsfria
att stödet till pensionärsorganisationernas sociala och stödjande verksamhet.

ökar

att olika former av anhörigstöd utvecklas.

att äldre ska kunna ha valfriheten att välja leverans av varm eller kall mat.

att trygghetsboenden byggs i olika delar av Staffanstorp.

att ingen vårdtagare/brukare ska behöva möta mer än högst 15 personal per.

månad

att arbetsvillkoren förbättras i särskilt boende, exempelvis så att de delade.

turerna undvikes

att kvalitetsuppföljningen förändras och intensifieras så att fokus finns på den.

utförda tjänsten istället för på "utförd-tid-systemet"
att dietistkompetens eller motsvarande ska finnas i kommunen för kontinuerlig.

utbildning av vårdpersonalen samt för kvalitetsuppföljningar
att resurser avsätts för ändrade måltidstaxor inom äldreomsorgen samt införa en.

maxtaxa på 100 kronor per timme inom hemtjänsten
att hemvårdsbidraget upphör.

attfunkfcionshindrade som inte arbetar får en meningsfull sysselsättning.

att samtliga verksamheter som kommunen har ansvar för ska vara tillgängliga för.

alla

att kommunala handikappsrådet ska ha en pådrivande roll i samhället.

Investeringsbudget - Avvikelser i förhållande till majoritetens
förslag

Tekniska nämnden, gatubeläggning 3 000 tkr

Investeringsbudgeten totalt 3 000 tkr

Finansiering
Alternativbudgeten är totalfinansierad inom verksamhetsutrymmet.
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KF § 80/13 Bilaga 2

^Ah.ŵ

Folkpartiet Liberalerna
Staffanstorp

Budgetförslag 2014

I förhållande till majoritetens budgetförslag vill vi yrka på följande;
(Tkr)

Oförändrat kommunbidrag till BUN 5300
*

Inrätta gemensam rättningsresurs för nationella prov 400

Förskola 25 timmar till arbetslösa och föräldralediga 500

Avskaffande av vårdnadsbidraget -300

Valfrihet i matdistributionen för äldre 200

Analys och åtgärdsplan för att stärka barn och
ungdomars psykiska hälsa 200

Oförändrade anslag till KoF 345
o

Återinförande av sommarverksamhet, workshops 150

6800

Resursförstärkningen finansieras dels med en reduktion av posten reserv
för oförutsedda händelser (10/0 mkr) med 4/5 mkr / vilken då uppgår till
5/5 mkr enligt vårt förslag. Resterande 2/3 mkr beräknas kunna hämtas
hem genom en översyn av den centrala organisationen inklusive posten
konsultkostnader.

I övrigt enligt majoritetens förslag.

Folkpartiet Liberalerna i Staffanstorps kommun

t*

Björn Magnusson, Helene Öhman, Lena Persson
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Bilaga 3
t*

VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
.< o

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 10 juni 2013

t*

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende § 80/13

o

JA NEJ AVSTÅR
Michael Sandin M x

Torbjörn Lövendahl s x

Christian Sonesson M x

Laila Olsen s x

Henrik Lethin M x

Nino Vidovic M x

Pierre Sjöström s x

Björn Magnusson FP x

Rolf Lind MP x

Liliana Lindström M x
Leif Widmark x

Carina Dilton s x

Nils-Ove Mårtenson M

Bertil Persson M

Björn Stigborg s x

Yvonne Nilsson c x

Berit Lagergren M x

Shkurte Xhemajli M Jur^is Porutis (M) x
* *

Helene Ohman FP x

Kfell Jönsson SPI x

Agneta Nilsson s x

Line Weckström M x

Cecilia Cavallin MP x

Morsan Jonsson M x

Pia Jönsson s x

Anders Olin M x
sfr

Margareta Pauli M x

Werner Un^er s x

Ralph Friberg SP x

Sune Cederpil M x

Max Jörgensen M x

Marie Saltarski s x

Mia Harrmedalen M BjömHolmbers(M) x

ena Persson FP x

ric Tabich M x1-<

Renée Stigborg s x

BjÖm Larsson c x

VTagnus Lunderquist KD x

Thomas Carlstedt M Pierre Lindberg (M) x

wa Thalén Finne M xb

11 24 5

* För frånvarande ledamoten Per-Olof Karlsson (-) saknas ersättare att tjänstgöra i hans ställe.
<^-) /w /1//



Bilaga 4
* .

VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
t o

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 10 juni 2013

.*

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende § 80/13

o

JA NEJ AVSTÅR

Michael Sandin M x

Torbjörn Lövendahl s x

Christian Sonesson M x

Laila Olsen s x

Henrik Lethin M x

Nino Vidovic M x

Pierre Sjöström s x

Björn Magnusson FP x

Rolf Lind MP x

Liliana Lindström M x

Leif Widmark x

Carina Dilton s x

NiIs-Ove Mårtenson M x

Bertil Persson M x

BjÖm Stigborg s x

Yvonne Nilsson c x

Berit La^er^ren M x

Shkurte Xhemajli M Jur^is Porutis (M) x

Helene Ohman FP x

Kjell Jönsson SPI x

Agneta Nilsson s x

Line Weckström M x

Cecilia Cavallin MP x

Morsan Jonsson M x

Pia Jönsson s x

Anders Olin M x
Sfr

Margareta Pauli M x

Werner Unger s x

Ralph Friberg SP x

Sune Cederpil M x

Max Jör^ensen M x

Marie Saltarski s x

Mia Hamnedalen M B]öm Holmberg (M) x

Lena Persson FP x

Eric Tabich M x

Renée Sti^borg s x

Björn Larsson c x

Magnus Lunderquist KD x

Thomas Carlstedt M Pierre Lmdber^ (M) x

Ewa Thalén Finne M x
24 3 13

* För frånvarande ledamoten Per-Olof Karlsson (-) saknas ersättare att tjänstgöra i hans ställe.
<s- PWL ftfJ



KF § 80/13 Bi_l a 5

^
g»Reservation Staffanstorps Budget 2014 w

<?Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för

följande yrkande:

KommunfuUmäktige beslutar

att med följande beviljande av kommunbidrag för drift av verksamheter
fäststäUa skattefinansieringen av driftbudgeten för Staffanstorps kommun
för åt 2014 enligt nedan:

. ^

NÄMND Kommufibidrsig tkr

A. Politisk verksamhet 3.600

B. Kommunstyrelsen 106.350

Kommunstyrelsen (eftersatt underhåll) 2.500

C. Tekniska nämnden 48.040

D. Samarbetsnämnd 2 (Geoinfo) 1.660

E. Miljö- och samhäUsbyggnadsnämnden -770

F. Kultur- och fritidsnämnden 33.910

G. Barn- och utbildningsnämnden 569.850

H. Socialnämnden 214.750

Totalt 979.890

samt att fastställa budgeterat resultat för tekniska nämndens avgifts finansierade del
till 60.000 kronor

Det socialdemokratiska budgetalternativet för 2014 bifogas denna reservation och
vi hänvisar i övrigt ull densamma.

Staffanstorp den 10 juni 2013

För Socialdemokraterna

^ r^m^ p

Pierre Sjöström (S)
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SOCIALDEMOKRATERNAS BUDGETFÖRSLAG FOR

o

STAFFANSTORPS KOMMUN ÅR 2014

(S)taffanstorp kan bättre J

2013-06-10
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Sociaktemokraternas alternativa budgetförslag för

Staffanstorps kommun år 2014

Vår budget är inte bara en budget utan även ett uttryck för politisk vilja/
målsättning för de kommande åren. Den visar socialdemokraternas inriktning för
Staffanstorps kommuns utveckling.

Övergripande mål för den sociaktemokratiska kommunala
politiken är:

. Allas rätt till ett meningsfyllt arbete

Allas rätt till trygghet och omvårdnad.

. Allas rätt till en bra bostad

Allas rätt till utbiMning.

. Allas rätt till kultur och fritidsverksamhet

Inom varje område (nämnd) anges inriktning för vårt
budgetförslag för mandatperioden men också för framtiden.
Prioriteringar kommer att göras i varje nämnd i samband
med respektive nämnds internbudgetbeslut.

Detta budgetförslag utgår från för oss kända förutsättningar i
maj månad 2013.

Socialdemokraternas Budget 2014 Sida 2
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Förutsättningar

Skattesatsen förblir oförändrad. Skatteunderlagsprognosen bygger.

på den samhällsekonomiska bild som beskrivs i Ekonomirapporten
April 2013.Under 2012 sågs en ganska stark tillväxt av
skatteunderlaget/ främst tack vare ökat antal arbetade timmar samt
stigande löner och pensionsinkomster. Sysselsättningsläget fortsätter
att förbättras, men ökningen av arbetade timmar blir ändå blygsam
både 2013 och 2014, se diagram l (nästa sida). Detta bromsar
skatteunderlagstillväxten i år och trots att utvecklingen av arbetade
timmar beräknas bli något bättre nästa år avtar skatteunderlagets
ökningstakt då ytterligare. Huvudförklaringen är att
pensionsinkomsterna hålls tillbaka av att indexeringen av de
inkomstberoende pensionerna beräknas bli kraftigt negativ.

Full löne- och priskompensatfon (2,6% resp 1,5%).

Taxorna och avgifterna höjs högst motsvarande de allmänna.

prishöjningarna (KPI)

0,5 % i resultatmål (andel av skatteintäkter och utjämning)..

Samma resultatmål som M-förslag.

Del av årets utdelning från bolagen skjuts fram till 2014 (7 mkr.

av 10 mkr (M-förslag 4 mkr) utbetalas först 2014). Detta
försämrar kommunens resultat med 7 mkr 2013 men innebär

samtidigt att 7 mkr är disponibla 2014 i motsvarande grad.

Reserv till oförutsedda händelser (minskas från 10 mkr till 5.

mkr). Under 2012 nyttjades inte reserver för oförutsedda händelser
motsvarande 11 mkr. Under 2013 finns 12 mkr budgeterat för
ändamålet. Enligt gjord bedömning i maj 2013 kommer inte reserven
att behövas i den omfattning som prognosticerades i budgeten 2013.

Resultatutjämningsfond (ianspråktagande av 4 mkr från.

fondens 14 mkr). Enligt kommunallagen får från och med år 2013
medel från en resultatutjämningsreserv [RUR] användas för att
utjämna intäkter Över en konjunkturcykel. När detta får göras måste
framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning.
Riktlinjerna antogs av Staffanstorps kommunfullmäktige 2013-04-29.
En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt
balanskravsresultat. Enligt diagram l finns skäl att ianspråkta en del
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av reserven/ då 2014 enligt SKL utgör botten av den pågående
lågkonjunkturen. För att dämpa lågkonjunkturens effekter måste om
inte ekonomiska satsningar göras, så åtminstone upprätthållande av
nuvarande nivå av viktiga välfärdstjänster i vår kommun.

Diagram 1, Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter
Procent respektive procentenheter

6

5

4

3 -l

2

o

-1 -t
Övrigt l-l Timlön

-2 -{ t l Sysselsättning Exkl. regeleffekter
SummaRealt-3

2012 2013 2014 2015 2016

Källa: SKL

Summan av ovanstående ger ett verksamhetsutrymme
motsvarande 12 mkr.
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Verksamhetssatsningar respektive besparingar i förhållande
till det styrande moderata samlingspartiets budgetförslag för
2014 (tkr)

Nämnd/verksamhet Tillskott + varav S-förslag till

Besparing - återställning kommunbidrag
av M-

besparing

Politisk verksamhet o 3.600

Kommunstyrelsen -1.500 106.350

Kommunstyrelsen (eftersatt +2.500 2.SOO

underhåll)

Tekniska nämnden + 1.400 +900 48.040

Samarbetsnämnd 2 (Geoinfo) o 1.660

Miljö- och o -770

samhällsbyggnadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden +500 33.910

Barn- och utbildningsnämnden +9.100 +3.300 569.850

o 214.750
Socialnämnden

Totalt +12.000 +6.200 979.890

Tekniska nämnden -60

(avgiftsfinansierad

verksamhet)

Socialdemokraternas Budget 2014 Sida 5
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Inriktning för Kommunstyrelsen
Politisk 2012 bokslut 2013 budget 2014 S-försUg
verksamhet

Kommun b idrag -3.409 -3.050 -3.600

Kommunal demokrati

Kommunen ansvarar för den offentliga verksamhet som står den enskilda människans
välfärd och dagliga behov närmast. Därför är det viktigt att kommunen står under
demokratisk kontroll, så att ansvar kan utkrävas vid allmänna val.

För oss socialdemokrater är strävan efter en fördjupad demokrati, där fler är med och
bestämmer över gemensamma verksamheter, en viktig uppgift. Människors delaktighet,
inflytande och ansvar är förutsättningar för ett bra samhälle. Exempel på utveckling av
medborgarinflytande är medborgardialog, medborgarförslag, synpunktshantering m.m.
Det är viktigt att alla generationer har möjlighet att delta i politiken och andra
gemensamma angelägenheter i
samhällsutbyggnaden. i

«*^*

I den demokratiska processen tar man reda på til! .il t .>
Il

vilka intressen som står mot varandra. I ^^»

planeringen av den kommunala verksamheten ^ ^

S^R
f ^te^/rt - .» fc

måste vi ha en diskussion mellan n
.

*.
^

'j: <förtroendevalda, medborgare och anställda, där ^! v e?
t.

* l .S ».
alla kan lära av varandra. Även om sådan

^
~t, I...

diskussion tar tid, ger den oss en starkare -h' fr

f_

demokrati. '.T

I'*-f ^"-. ^T<.* .^"1
rt

Vi lägger stor vikt vid att Barnkonventionen följs
i alla ärenden.

Välfärden ska huvudsakligen drivas i offentlig regi. Vinstintressen ska hållas tillbaka. Vi
vill att vinstintressen inte längre ska vara styrande i skattefinansierad välfärd. Samhället
ska ställa höga krav på sina leverantörer av varor och tjänster. Skattepengar får inte
användas för att subventionera dåliga arbetsvillkor eller försämrad arbetsmiljö. När
privata entreprenörer utför verksamhet på uppdrag av kommunen ska de följa samma
högt ställda krav på kvalitet/ insyn och tillgänglighet som offentlig verksamhet.
Kommunen ska, när man upphandlar tjänster anlita serösa företag, som följer
spelreglerna på svensk arbetsmarknad. Skattepengar får inte användas för att bidra till
lönedumpning och sämre anställningsvillkor.

Vi socialdemokrater vill

att en gedigen och transparent budgetprocess skapas för att ge samtliga partier.

förutsättningar att presentera ett heltäckande budgetalternativ
att en gemensam budget- resp. bokslutsberedning tillsätts, där alla partier är.

representerade

Socialdemokraternas Budget 2014 Sida 6

<^ ^ /}'J



att de partier som inte är representerade i kommunstyrelsen erbjuds.

insynsplatser fullt ut
attbeställar/utförarorganisationen avskaffas och att verksamheterna återförs till.

respektive nämnd
att kommunfullmäktiges beslut om privatiseringar omedelbart upphäves.

att målformuleringsarbetet ska intensifieras; varvid en möjlighet kan vara att.

arbeta med balanserade styrkort
att nämndernas budgetförslag ska kompletteras med uppfölningsbara miljömål.

att samtliga nämnders budgetförslag ska kompletteras med.

barnkonsekvensbedömningar
att ett kommunstyrelsens arbetsmarknads- och personalutskott inrättas.

att införa jämställdhetsintegrering som ett led i strategin för att kvalitetssäkra.

kommunens service

att en handlingsplan utarbetas för att nå de nationella målen för jämställdhet.

att kommunens jämställdhetsarbete följs upp.

att de förtroendevalda återtar mer av beslutanderätten.

att informationen till medborgarna förbättras.

att dialogen mellan medborgare och förtroendevalda förbättras, bl.a genom att de.

förtroendevalda har möjlighet till kontaktdagar
att de förtroendevalda och partierna i fullmäktige har goda arbetsmöjligheter,.

vilket bl.a kan ske genom att vi överväger sammanträden på dag tid
att olika former av medborgarinflytande ständigt utvecklas, så att den.

kommunala demokratin förstärks

att möjligheter för barns och ungdomars inflytande i kommunen förstärks genom.

t ex utveckling av ungdomsparlamentet
att meddelar- och yttrandefrihet ska gälla oavsett om verksamheten bedrivs i.

kommunens regi eller om verksamheten upphandlas.
att de förtroendevaldas villkor förändras för att underlätta för småbarnsföräldrar.

att arbeta politiskt
att föreningar, folkrörelser och folkbildning ska ha en viktig roll och tydliga.

uppgifter då de bidrar till att utveckla och behålla det demokratiska samhället
att kommunala initiativ ska tas för att hyresrätter byggs.

Koimmmstyrelsen 2012 bokshi-t 2013 budget 2014 S-förslag

Kommunb idrag -106.509 -109.000 -106.350

Personalpolitik
Kommunen är, trots de stora privatiseringarna, den största arbetsgivaren i vår kommun.
Kommunstyrelsen har som nämnd/styrelse ett särskilt arbetsgivaransvar för
personalen. En god personalpolitik är en förutsättning om vi ska kunna erbjuda
invånarna en god service på alla områden, utförd av kunnig och skicklig personal.
Arbetsmiljön är av den största betydelse för trivsel och ett gott arbetsresultat. Ett
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åtgärdsprogram ska upprättas för att god arbetsmiljö ska råda i både fysiskt och
psykiskt hänseende.

Heltidsarbete ska vara en rättighet och deltidsarbete en möjlighet för alla anställda. Stor
vikt ska läggas vid introduktion av nyanställda och introduktionen ska även innehålla
information om den enskildes roll i den totala organisationen. Planering för
personalutbildning/-utveckling ska ske parallellt med organisationens
verksamhetsplanermg. Kompetensutveckling måste tryggas i organisationen.
Arbetsgivaren har ett stort ansvar för de anställdas fysiska och mentala hälsa. En god
personalpolitik ska omfatta personalen i ett friskhets-/hälsoperspektiv. Arbetsgivaren
ska tillhandahålla en god företagshälsovård.

Vi socialdemokrater vill

att kommunen arbetar för en långsiktigt tryggad personalförsörjning.

att kommunen arbetar för en etnisk mångfald i personalplaneringen.

att man vid rekrytering i respektive kommunalt verksamhetsområde ser till att.

en bättre balans uppnås mellan antalet kvinnor och män
att heltidsarbete ska vara normen för anställning i kommunen.

att mer flexibla arbetsformer erbjuds och prövas.

att ett utökat personalekonomiskt bokslut med bl.a. redovisning av.

personalomsättningen på varje resultatenhet utarbetas
att antalet timvikarier minskas genom inrättande av centrala personalpooler.

att avgångssamtal med all personal, som slutar sin anställning, hålles för att.

komma tillrätta med brister i organisationen.
att löneskillnader p.g.a. kön undanröjs.

Sysselsättning och näringsliv

Arbete åt alla är socialdemokraternas viktigaste mål. Det är genom arbete som välstånd
skapas. Arbetslösheten är ett hinder för jämlikhet och gemenskap och därmed ett slöseri
med samhällets resurser och en tragedi för den som drabbas.

Vi anser att samhället har huvudansvaret för de insatser som tryggar sysselsättningen.
Kommunen måste ha en väl genomtänkt och aktiv mark- och näringspolitik samt en väl
fungerande kollektivtrafik och på så sätt medverka till att skapa arbetstillfällen.
Kommunen ska ha en nära samverkan med det lokala näringslivet.
Arbetsförmedlingen, de fackliga organisationerna och kommunen ska ha ett nära
samarbete och därigenom lägga grund till en väl fungerande organisation för att snabbt
kunna vidta arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Kommunen har också ett ansvar att möta konjunkturförändringar. I tider med hög
arbetslöshet bör kommunen undvika att friställa personal.

Socialdemokraternas Budget 2014 Sida 8
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Vi socialdemokrater vill

att förutsättningarna för ett bra näringsliv ökar genom att man erbjuder en.

attraktiv och bra förskole- och skolverksamhet samt övrig kommunal service,
bostäder och goda kommunikationer
att småföretagarnas möjligheter till etablering och utveckling främjas.

att näringslivsbolaget används för att utveckla företagsamheten och stärka.

lokal samverkan mellan näringsliv och kommun
att kommunen bevakar utvecklingen på arbetsmarknaden och genom.

utbildning och andra åtgärder tillgodoser näringslivets behov för att
förhindra arbetslöshet

att kommunen genom särskilda insatser medverkar till att även personer med.

funktionshinder bereds anställning i kommun och näringsliv
att särskilda åtgärder vidtas för att komma tillrätta med.

ungdomsarbetslösheten
att ungdomars behov av att efter avslutad skolgång komma in på.

arbetsmarknaden uppmärksammas
att kommunen inför en sommarjobbs-/praktikgaranti för alla ungdomar i.

ålder 15-20 år

Lokaler

Kommunstyrelsen 2012 bokslut 2013 budget 2014 S-förslag
Lokaler eftersatt
tinäerhåll

Kommunbidrag o o -2.500

I Staffanstorps kommun tillämpas en
hyresmodell som inte ger täckning för att m
åtgärda det eftersatta underhållet. En del ^

^ ^.

förskolor och skolor är drabbade av "^^^^

byggproblem. En del andra lokaler är inte i
^ Tsådant skick att det motsvarar l» t* Ii s*.iiii nn

.

ii i

verksamhetens krav på rationella och IIf

f
i ^

effektiva lokaler. Det finns därför behov av h*.t 1'^ '*3lt.^^fc-^ .^^ "Sy^att förstärka anslaget för att åtgärda dessa
T»

brister.

Vi socialdemokrater vill

att lokalerna besiktigas i syfte att åtgärda samtliga uppkomna brister.

att lokalerna anpassas till verksamhetens krav på moderna och rationella.

lokaler

att en långsiktig renoverings- /fastighetsunderhållsplan utarbetas för.

kommunens lokaler

Socialdemokraternas Budget 2014 Sida 9
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Inriktning för tekniska nämnden
Tekniska nämnden 2012 bokslut 2013 budget 2014 S-förslag
(skattefinansierad
verksamhet)

Kommunbidrag -37.345 -45.300 -48.040

Tekniska nämnden 2012 bokslit^t 2013 budget 2014 S-förslag
(a v gifts finansiera d
verksamhet)

Resultat -7.620 +4.550 +60

I det moderna samhället finns många uppgifter som med fördel löses och organiseras i
den gemensamma sektorn. Vi socialdemokrater förordar att de kommunaltekniska
verksamheterna så långt möjligt är i egen regi. Vid utbyggnad och andra ej löpande
arbetsuppgifter kan konkurrensutsättning/upphandling ske. En förutsättning för att en
anbudsupphandling ska bli ekonomiskt och kvalitativt lönsam är att denna, och
uppföljningen, sker på ett kompetent sätt. Detta ska offentligt redovisas.

En starkt bidragande orsak till trafikolyckor är höga hastigheter. För att nå
Nollvisionens mål, måste hastigheten begränsas till 30 km/h i de områden där många
oskyddade trafikanter uppehåller sig. Sådana områden är t.ex bostadsområden, skolor
och lekområden.

Arbetet med att restaurera och återskapa våtmarker och upprättande av skyddszoner
kring åar och bifloden har kommit längst utmed Höje å, där arbetet bedrivs tillsammans
med angränsande kommuner och bidrag från EU har beviljats. Samma arbete som med
Höje å fortgår även med Sege å. I förlängningen blir resultatet en minskad övergödning
av Öresund.

Vi socialdemokrater vill

att vid planering av nya bostadsområden ska grönytor, dagvattendammar och.

parker inrymmas
att nya och befintliga planteringar ska hålla en god standard och vara mindre.

arbetskrävande

att lekplatser ska hålla en god standard och handikappanpassas.

att kommunen arbetar för en långsiktig och trygg avloppshantermg.

att avfallshantering och kretsloppstänkandet effektiviseras.

att återvinningscentralen förblir avgiftsfri för kommunens invånare.

att en återvinningscentral för trädgårdsavfall inrättas i Hjärup.

att källsortering införes i kommunens verksamhet.

att sortering av matavfall till biogas införs.
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att trädgårdsavfallet komposteras och används inom kommunen.

att en god belysning bibehålls i tätorten och på landsbygden.

att gatubelysningen miljöanpassas.

att kommunen arbetar aktivt med energieffektivisering för att minska.

miljöpåverkan
att parkeringsövervakning införs.

att cirkulationsplatserna görs attraktiva och välkomnande.

att kommunen ska intensifiera sitt arbete för Nollvisionen i trafiken.

att 30 km/h införes där behov så finns.

att åar och vattendrag skyddas och renas.

att restaureringen av våra våtmarker och åar fortsätter.

att arbetet med VA-sanering fortsätter och att beslutad plan samordnas med.

"asfaltering/toppbeläggningsplanen"

Inriktning för Samarbetsnämnd 2
Samarbetsnämnd 2 2012 bokslut 2013 budget 2014 S-förslag

Resultat -1.305 -1.710 -1.660

Syftet med verksamheten är att förse samarbetskommunerna med nödvändiga mätdata,
kartdatabas, nybyggnadskartor samt all kompletterande information som kan
underlätta all samhällsplanering i samarbetskommunerna [Staffanstorp, Lomma,
Kävlinge).

Inriktning för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och 2012 bokslut 2013 budget 2014 S-förslag
Samhällsbyggnadsnämnäen

Resultat +1.794 +890 +770

Miljö
Vi vill främja ett ekologiskt livsmönster genom att hävda och utveckla ett långsiktigt
hållbart samspel med naturen. Vi vill uppmuntra och underlätta människors insikt och
engagemang för en ekologiskt hållbar utveckling genom att sprida intresse och kunskap
om en levande natur. Det kan vi åstadkomma genom att satsa på förnyelsebara råvaror,
minskad belastning på naturen, genom att utveckla återbruk och återvinning, med
omsorg och omtanke planera energianvändningen och konsekvent minska
användningen av farliga kemikalier.

Vi socialdemokrater vill

att alla medborgares medvetenhet om en ekologisk hållbar utveckling främjas.

att biologisk mångfald bevaras och återskapas.
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att miljöfrågorna får en starkare ställning i det kommunala beslutsfattandet.

att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan (tillsyn- och.

kontrollplan) ska genomföras och att erforderliga personalresurser ska finnas

Samhälkbyggnad
För oss är tillgången till en bra bostad till en rimlig kostnad en grundläggande social
rättighet. Bostäder skall finnas i trygga och säkra miljöer. Den bostadskris som fanns i
början av förra seklet undanröjdes till stor del av ett mångårigt socialdemokratiskt
regeringsinnehav. Detta ledde till att många människor fick höjd bostadsstandard.
Under senare delen av 1900-talet och även nu under 2000-talet har det istället skett en
försämring på bostadsmarknaden, vilket återigen har lett till bostadsbrist och
kostnadshöjningar.

I Staffanstorp är bostadsbeståndet ganska ensidigt och uppdelat, vilket har förstärkts av
försäljningen av hyresbeståndet inom Staffanstorphus AB (blå ombildningar till
bostadsrätter men också till egna hem). Ett varierat bostadsutbud är grunden för ett
mera jämlikt och varierat samhälle vilket särskilt måste beaktas i Projekt- katalogen
samt i dokumentet 'Framtidens Kommun". Byggandet av ESS och Max-Lab ställer också
större krav på antalet hyresbostäder då verksamheten vänder sig till bl.a gästforskare.

För att förhindra spekulation och för att ha en reserv för långsiktiga behov så måste
kommunen ha kontroll över såväl prissättning som markanvändning, bland annat
genom väl planerade markförvärv. Vi måste komma tillbaks till att konkurrensutsätta
byggnation av lägenheter och villor för att göra det möjligt för människor med måttliga
inkomster att hyra/ köpa en bostad. Många hyresvärdar väljer bort hyresgäster som
saknar en säker inkomst. En kommunal hyresgaranti där kommunen ställer upp med
borgen kan då hjälpa den som söker bostad.

Kommunikation, trygg miljö samt social och kommersiell service bör planeras in. Det
gröna inom kommunen skall bevaras, men det skall även skapas nya
rekreationsområden.

Trots sin brist på naturmark finns det i kommunen flera värdefulla grönområden och
våtmarksområden med rik flora och fauna, där även hotade arter funnit sin tillflykt.
Några av dessa områden är sköna
strövområden. Tätortsnära rekreationer

är viktigt för välbefinnandet.
Vägutbyggnader i kommunen ska

.1varsamt anpassas till naturens villkor.
lSpridningskorridorer ska hållas öppna »

mellan områdena och vattenspeglar
öppnas där så är möjligt. Nya
vägsträckningar ska om möjligt läggas
utanför tätorterna. i,^ '^

..? ^

Goda kommunikationer är mycket
viktiga för att få en fortsatt positiv
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utveckling i vår kommun och för att kunna tillvarata vårt goda, geografiska läge,

Kollektivtrafiken är ett regionalt ansvar. Kommunerna har dock en viktig uppgift att
fylla som påtryckare för att förbättra kollektivtrafikens kvalitet/ tillgänglighet och
säkerhet och för att minska trafikens negativa påverkan på miljön. Staffanstorps
kommun måste intensifiera planerna på en upprustning av järnvägen mellan Dalby och
Malmö, den s k Simrishamnsbanan. Trafiksäkerheten är ett område där kommunen har
ett ansvar. Arbetet med att genomföra den kommande trafiksäkerhetsplanen ska
prioriteras, liksom arbetet för Nollvision.

Vi socialdemokrater vill

att olika former av upplåtelseformer ska finnas i nya bostadsområden, och att.

hyresrätter ska prioriteras
att ungdomars/seniorers bostadsbehov tillgodoses till en rimlig kostnad.

att kraven på ett socialt ansvar hos uthyrarna förstärks, tex. genom att en.

kvotering av bostäder till socialtjänsten beaktas redan i exploateringsavtalet
att bättre kontroll sker av såväl markanvändning som prissättning.

att det skapas en god boendemiljö för alla.

att en funktionsplan upprättas när markområden upplåts åt exploatörer.

att tillgänglighetsfrågorna uppmärksammas vid bygglovshanteringen.

att införande av en hyresgaranti övervägs så snart det finns en statlig finansiering.

att Sockerbruksområdet byggs ut med bostäder och rekreationsområden.

att utbudet av tätortsnära rekreationsområden utökas.

att järnvägen Malmö - Staffanstorp- Dalby (Simrishamnsbanan) snarast.

upprustas för persontrafik
. att kommunen aktivt deltar i arbetet för en nollvision i trafiken

att kommunikationerna mellan HJärup och Staffanstorp förbättras.

att ringlinjer skapas i de större tätorterna.

att kommunen verkar för att godstrafiken på södra stambanan läggs på ett.

förbifartsspår utanför Hjärup

Inriktning för Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och 2012 Iwkshtt 2013 budget 2014 S-förslag
fritidsnämnd

Resultat -32.596 -31.760 -33.910

Kulturen och idrotten ger människan glädje, kunskap och möjlighet till ett rikare liv och
stärker gemenskapen, främjar hälsan och välfärden. Kommuninvånarna ska ha tillgång
till aktiviteter för en innehållsrik fritid.

Vi vill värna om det ideella föreningslivet. Föremngsmedlemmarna gör en stor insats för
att håla igång aktiviteter. Vi vill inrätta allaktivitetshus i de båda tätorterna där
föreningarna kan hyra lokaler och driva verksamhet. I dessa lokaler ska det också
inrymmas caféverksamhet och t ex datortek [möjlighet till LAN-träffar). Lokalerna ska
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kunna rymma 400 personer. Det är platser där medborgare och det ideella
föreningslivet kan mötas. Den enskildes ekonomi ska inte vara avgörande för
möjligheten till deltagande i fritidsaktiviteter. Skapande kulturverksamhet utvecklar
kreativitet, samarbetsförmåga och självtilUt. Därför vill vi utveckla Musikskolan till en
kulturskola, där minst tre av ämnena musik/ bildkonst, teater, dans och film/video finns
som frivillig och regelbundet återkommande verksamhet för barn och ungdomar.
Verksamheten ska ha som mål att kultur ska utgöra en naturlig del av barn och
ungdomars liv.

Idrottsplatser och lokaler ska vara
ändamålenliga och ha en hög standard som t

.>*T3 J? t?-*. ..">vM
fc''^. ^ f» ,^. .».J

inspirerar utövarna. r
i*.

.<

7-- *(F

Studieförbundens verksamheter ute i
kommunerna är av stor vikt inte minst sett

ur en demokratisk synvinkel.
*

Studieförbundens verksamhet i
B'

Staffanstorps kommun har under de
senaste åren minskat och är idag näst intill obefintlig. Det är därför viktigt att
kommunen återinför sitt ekonomiska stöd till folkbildningen.

Inom Staffanstorps kommun finns Uppåkra/ ett för Sverige unikt arkeologiskt område.
Fyndmaterialet är exceptionellt rikligt och några av de mest unika och praktfulla
föremålen hör hemma i järnålderssamhället. Där fanns flera kultplatser och
hövdingagårdar som betecknas som centralplats i Skandinavien. Uppåkra ska vara det
självklara arkeologiska och historiska målet för kommuninvånarna och besökaren i
Skåne.

Vi socialdemokrater vill

att kultur- och idrottsaktiviteter uppmuntras och görs tillgängliga för alla.

kommuninvånare
. att studieförbundens verksamhet stimuleras

att musikskolan utvecklas till kulturskola och görs tillgänglig för fler elever.

bl.a. genom att sänka avgifterna
att det skapas allaktivitetshus i båda tätorterna med lokaler för minst 400.

personer
att föreningar stärks genom bl.a. höjda aktivitetsstöd.

att kulturföreningar får ett ökat ekonomiskt stöd.

att föreningslivet involveras i det hälsofrämjande arbetet i kommunen.

att badavgifterna (pensionär- resp familjekort) sänks.

att motionsverksamhet på badet uppmuntras genom att sänka avgifterna.

att badet i Staffanstorp byggs ut.

att ett bad utreds i Hjärup med tanke på tillväxten i tätorten.

att kommunen bygger en ridsportsanläggning.

att Uppåkra utvecklas till ett Arkeologiskt Center.
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Inriktning för barn- och utbiMningsnämnden
Barn- och 2012 bokslut 2013 budget 2014 S-förslag
utbildniiigsnämnden

Kommunbidm^ -518.085 -536.180 -569.850

Att skapa goda förutsättningar för livslångt lärande har betydelse såväl för den enskilde
individen som för samhället. Utbildning och livslångt lärande för alla från förskola till
vuxenutbildning och högskola är kraftfulla verktyg för jämlikhet och av central
betydelse för demokratin och medborgarnas delaktighet i samhället.
Socialdemokraterna vill ha jämlika uppväxtvillkor för alla barn.

Vi vill att förskolor och skolor byggs ut i takt med kommunens expansion. Driften ska
vara i enlighet med föräldrarnas önskemål. Vi ska se till att kvaliteten höjs i såväl
förskole- som skolverksamheten.

Förskoleverksamhet

Ingen tid i livet påverkar människan så starkt som barndomen. Viljan att utvecklas och
lära finns tidigt hos alla barn. Under åren fram Ull skolstarten formas mycket av den
grundläggande identiteten då barnen utforskar och upptäcker sin omgivning och
utvecklar sin tillit och självkänsla.

Förskolan ska vara tillgänglig för alla till en låg avgift och på sikt avgiftsfri.

Vi ser positivt på den mångfald av olika pedagogiska inriktningar som finns inom våra
förskolor. En ökad personaltäthet tillsammans med medarbetarnas kompetens,
lokalernas och utemiljöns beskaffenhet bidrar till högre kvalitet och ökar
förutsättningar för att personalen ska ha tid att se till varje barn och dess unika behov.

Vi socialdemokrater vill

att andelen pedagoger ökar i förskolan.

att förskolan på sikt ska vara avgiftsfri [liksom skolan är idag).

att minska antalet barn i barngrupperna.

att resursfördelningsmodellen ses Över med inriktningen att resurserna för.

barn med särskilda behov ska återföras från förskolepengen till ett centralt
konto med ytterligare medel
att kommunfullmäktiges beslut om vårdnadsbidrag ska upphävas.

att den ensidiga inriktningen på endast nyetablering av privat drivna.

förskolor avbrytes
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Skola

Vi vill ha en kunskapsskola för alla. Skolan ska ges möjlighet att vara en mötesplats för
barn och ungdomar med olika bakgrund

-^och erfarenheter. Vi säger nej till en l^rt »
^ ^ h

skola där barn och ungdomar sorteras HAGAUOSKOLAN
å.

efter begåvning eller bakgrund.
^^Undervisningen ska vara avgiftsfri.

» .vi,
^*

^
'l»r

Eleverna ska få stöd och stimulans efter .-ri
"f,nNfteS-^ s

.5ft
'A rsina individuella förutsättningar. Särskilt r-» l

T

viktigt är det att elever i behov av ^
^ ^

^
t. \

^ <*

särskilt stöd uppmärksammas och får ^ t
<v^~ .*, *+

*

det stöd de behöver. Vi vill rikta resurser

till skolor där vi vet att barnen och ungdomarna behöver mer stöd och insatser för att
lyckas i skolarbetet. Alla elever ska kunna lämna grundskolan med godkända betyg.

Både elever och lärare ska känna sig trygga i skolan. Skolans lärmiljö måste
moderniseras så att eleverna lär sig morgondagens teknik, vilket kräver särskilda IT-
satsningar. Skolbiblioteken och Digiteken spelar en viktig roll för att främja
läsförståelsen. Vi vill ha bättre uppföljning och utvärdering av skolans resultat,
Främlingsfientlighet, rasism och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen
diskussion och aktiva insatser. Det centrala resursteamet är ett viktigt instrument för att
kunna hjälpa barnen och eleverna i deras utveckling. Undervisning i modersmålet krävs
för att skapa en likvärdig skola och ge elever förutsättningar för goda studieresultat.
Kommunen ska ha samma insyn och kunna ställa samma krav på friskolorna som på de
kommunala skolorna.

Vi socialdemokrater vill

att alla elever ska kunna lämna grundskolan med godkända betyg.

att resurserna fördelas efter behov vilket innebär att.

resursfördelningsmodellen omedelbart ses över i avsikt att utjämna
skillnaderna och kompensera för de barn som inte kommer från hem med
studietraditioner

att skolklasserna på lågstadiet minskas med upp till fem elever.

att det ska vara fler vuxna i skolan.

att det görs särskilda satsningar på matematik och läsutveckling.

att det görs en särskild IT-satsning så att en modern lärmiljö erbjuds [inkl.

fortbildning av alla pedagoger)
att det erbjuds läxhjälp till alla elever.

att sommarskola erbjuds alla elever.

att föräldrarna stärks i sin roll bl.a. genom utbildning, handledning och.

möjlighet till insyn i sina barns skolgång (närvaro, läxor, information
tillgänglig för föräldrar via ex internet)
att studie- och yrkesvägledningen förstärks.

att kvaliteten på fritidshem höjs genom färre barn i grupperna.

att det serveras en god och näringsriktig skolmat.
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att resurserna för elever med särskilda behov ska återföras från skolpengen.

till ett centralt konto med ytterligare medel
att det i grundskolans årskurs 9 ska genomföras aktiviteter som motverkar.

rasism under temat Antirasism 2014 [finansiering sker förutom av de redan
anslagna medlen för innehållet i skolpengen genom att disponera en del av
anslaget för kvalitetshöjande åtgärder]
att uppmuntra till samarbete mellan skolor och förskolor, oavsett driftsform.

att ett samarbete inleds med Hvilans trädgårdsgymnasium för att säkerställa.

arbetet med gröna skolgårdar

Vuxenutbildning

Vi socialdemokrater vill

att vuxenutbildningen fortsätter att utvecklas så att den svarar mot.

individernas, arbetsmarknadens och samhällets behov
att de sökande som har kortast utbildning prioriters i första hand.

att vuxenutbildning åter erbjuds medborgarna i hemkommunen.

Inriktning för socialnämnden
Socialnämnden 2012 bokslut 2013 budget 2014 S-förslag

Kommun bidrag -193.620 -203.980 -214.750

Genom en aktiv reformerad socialpolitik ska klyftorna i samhället minskas och det
generella välståndet ökas genom att ge möjlighet till arbete, bostad och en meningsfull
fritid. Den sociala verksamheten ska vara serviceinriktad/ aktivt uppsökande och
förebyggande. Kommunen ska informera om rättigheter och skyldigheter.

Individ och familjeomsorg
Välfärden är till för alla och ska inte stänga någon ute. Hemlöshet och utanförskap hör
inte ett modernt hållbart välfärdssamhälle till. Antalet barn som berörs av vräkning har
ökat från 2 barn 2007 till 25 barn 2012 och nu 16 barn 2013. Det totala antalet hemlösa har
legat på 48-49 personer de senaste åren for att i år minska till 43 personer. Trots det
omfattande arbete som bedrivs idag så räcker det inte fullt ut.

Socialtjänsten ska inriktas på satsningar för minskat våld i samhället och särskilt
uppmärksamma kvinnofrid och barns levnadsvillkor. Förebyggande arbete ska
prioriteras. Information om kvinnofrid och om hur misshandlade kvinnor kan få skydd
ska vara allmän och lättillgänglig. Socialtjänsten ska se till att den som utsätts för brott
och dennes anhöriga får det stöd och den hjälp de behöver. Vi får aldrig svika de barn
som har det tufft. De barn som växer upp i familjer med våld, missbruk eller ekonomiska
problem måste få bättre stöd, bl.a genom ett utvecklat samarbete mellan kommun och
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region. Detta för att upptäcka de barn som far mest illa i tid. Vi vill att insatser ska sättas
in direkt när barn far illa eller riskerar att hamna i missbruk eller kriminalitet.

Den oroande utvecklingen av psykisk ohälsa hos unga måste brytas. Barn som far illa
eller har psykiska problem ska aldrig behöva vänta på hjälp.

Det är av största vikt att fältgruppen arbetar uppsökande och motiverar ungdomar till
meningsfulla fritidsaktiviteter i vardagen. Fritidsverksamheten inom och i anslutning till
skolan måste få ökade resurser.

Vi socialdemokrater vill

att resurserna ökar för att stödja misshandlade och utsatta kvinnor.

att kontinuerlig kompetens i kvinnofrid s frågor säkerställs.

att satsningarna på förebyggande, uppsökande och informativ verksamhet.

inom socialtjänsten område ökar
att det inrättas ett lokalt hälsoråd med inriktning på ett hållbart samhälle.

att resurserna för insatser åt missbrukare ökar så att behoven tillgodoses.

att resurser avsätts så att arbetet med att bekämpa hemlöshet intensifieras.

att det skapas för att tidigt uppmärksamma unga flickors och pojkars ökade.

psykiska ohälsa
att fritidsgårdsverksamheten utvecklas.

.

ÄMreomsorg
Staffanstorp ska vara en bra kommun att åldras i. Därför måste kvaliteten i
äldreomsorgen ständigt utvecklas, både i eget och särskilt boende. Vi tycker att
kommunen ska ta sitt ansvar för omsorgen av äldre. Fortfarande får många, oftast
kvinnliga anhöriga bära ett stort ansvar. De anhöriga är en viktig resurs som inte ska
uppleva att det ställs krav på dem att vårda i hemmet och de måste få stöd i olika former.
Servicetjänster för äldre ska vara tillgängliga och inte vara en kostnadsfråga för den
enskilde. Den så kallade kvarboendeprincipen är bra
men har ibland drivits för långt, den som är gammal, <^
skör och orolig måste ha möjlighet att flytta till ett ^1

^ r/fåif

särskilt boende eller trygghetsboende även om man inte ."k

är mycket sjuk eller vårdberoende. Trygghetsboenden :^

s
med god tillgänglighet, tillgång till y

gemensamhetslokaler, servicevärdinna/-värd eller
motsvarande och trygghetslarm bör utvecklas för alla äldre som så önskar.

Det går att påverka äldres hälsa genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
arbete. Att känna delaktighet och inflytande i samhället, ekonomisk och social trygghet
samt att ha tillgång till en hälsofrämjande hälso- och sjukvård, är av grundläggande
betydelse för folkhälsan generellt och inte minst för våra äldre. Undernäring bland den
äldre befolkningen är ett stort problem. För att öka kunskapen och betona måltidens
betydelse för en god hälsa både för friska och sjuka äldre vill vi säkerställa att
kompetensen inom kunskapsområdet finns. Det ska även finnas möjlighet för de som
bor i sitt eget hem att få hjälp att laga mat eller få varm mat via matdistributionen.
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Funktionshindrade

Samhällets utformning avgör om och i vilken omfattning en person med funktionshinder
är att betrakta som handikappad. Tillgänglighet för alla/ med eller utan funktionshinder,
är ett krav och detta gäller såväl kommunala som privata verksamheter. Som
funktionshindrad har man rätt att leva ett rikt liv. Det är viktigt med en aktiv och
meningsfull tillvaro tillsammans med andra så att ensamhet och isolering bryts.
Särskilda insatser måste utvecklas för att minska den onödiga ohälsan hos
funktionshindrade.

Vi socialdemokrater vill

att omsorgen om äldre ska ej främst bedrivas med vinstintresse. Samma regler.

ska gälla för privat och kommunal verksamhet.
att brukarna får större inflytande Över omsorgens utförande.

att servicetjänster, upp till sex timmar i månaden, till äldre över 80 år ska vara.

avgiftsfria
att stödet till pensionärsorganisationernas sociala och stödjande verksamhet.

ökar

att olika former av anhörigstöd utvecklas.

att äldre ska kunna ha valfriheten att välja leverans av varm eller kall mat.

att trygghetsboenden byggs i olika delar av Staffanstorp.

att ingen vårdtagare/brukare ska behöva möta mer än högst 15 personal per.

månad

att arbetsvillkoren förbättras i särskilt boende, exempelvis så att de delade.

turerna undvikes

att kvalitetsuppföljningen förändras och intensifieras så att fokus finns på den.

utförda tjänsten istället för på "utförd-tid-systemet"
att dietistkompetens eller motsvarande ska finnas i kommunen för kontinuerlig.

utbildning av vårdpersonalen samt för kvalitetsuppföljningar
att resurser avsätts för ändrade måltidstaxor inom äldreomsorgen samt införa en.

maxtaxa på 100 kronor per timme inom hemtjänsten
att hemvårdsbidraget upphör.

att funktionshindrade som inte arbetar får en meningsfull sysselsättning.

att samtliga verksamheter som kommunen har ansvar för ska vara tillgängliga för.

alla

att kommunala handikappsrådet ska ha en pådrivande roll i samhället.

Investeringsbudget - Avvikelser i förhållande till majoritetens
förslag

Tekniska nämnden, gatubeläggning 3 000 tkr

Investeringsbudgeten totalt 3 000 tkr

Finansiering
Alternativbudgeten är totalfinansierad inom verksamhetsutrymmet.
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