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Socialdemokraternas budgetförslag för Staffanstorps kommun år 2017 

Övergripande mål för den kommunala politiken är: 
 
 En bra start i livet 
 Omsorg på medborgarens villkor 
 Platsen vi bor på 
 Engagerade medborgare 
 Ekonomisk prioritering 

 
 

Vi vill skapa ett hållbart samhälle.  Vi vill att medborgaren ska ha så stort inflytande som möjligt 
över sin livssituation. Därför vill vi att medborgaren ska vara med och styra över den service 
som erbjuds i kommunen utan att medborgarens egen kostnad blir ett hinder. Medborgarna 
ska alltid kunna välja ett kommunalt alternativ inom förskola, skola och omsorgen.  
 

Prioriteringar kommer att göras i varje nämnd i samband med respektive nämnds 
internbudgetbeslut. 
 
Det egna kapitalet ska inflationsskyddas vilket ställer krav på ett positivt resultat.  
 
Årets resultat 2017 prognosticeras/budgeteras till 9 miljoner kronor. 
 
Sammanfattning: 

Budgetförslaget utgår från för oss kända förutsättningar i september månad 2016. Den tar sin 
utgångspunkt i att verksamheterna behöver förstärkning vilket gäller framförallt barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden. Utöver detta behöver Staffanstorps kommun ett 
starkare resultat framöver.  
Staffanstorps kommun växer snabbt och vi ser hur allt fler väljer att flytta till vår kommun, 
vilket är glädjande. Under 2016 har bostadsbyggandet tagit fart runt om i hela kommunen men 
framförallt i Hjärup. Under året påbörjades en personalflykt från framförallt skolans område 
och det är viktigt att häva flykten. Resurser för att utjämna de socioekonomiska skillnaderna 
mellan våra skolor anslås i den här budgeten liksom medel för att kunna bedriva en 
sommarskola för de elever som inte uppnår målen. Ungdomsarbetslösheten har i vår kommun 
minskat. Rekordmånga ungdomar har fått sommarpraktik vilket är glädjande och det stärker 
deras möjlighet på arbetsmarknaden.  Vi behöver stärka socialnämndens resurser så att våra 
äldre har fler platser att tillgå när behovet uppstår.  
 
Nu presenterar vi en budget där vi tar ansvar för att resurserna används på ett så effektivt sätt 
som möjligt i våra verksamheter. Skolan och äldreomsorgen behöver inte fler ”s.k. 
effektiviseringskrav” på sig utan behöver lugn och ro för att uppnå en högre måluppfyllelse. Vi 
höjer ambitionerna ytterligare för en god ekonomisk hushållning genom ett tydligt 
överskottsmål. Det skapar trygghet i våra verksamheter men också i ekonomin. 
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Bakgrund 

 

Studerar man Staffanstorps kommuns utveckling av årets resultat i andel av skatter och 
utjämning, år 2013-2015 har de senaste åren uppvisat negativa värden jämfört med 5 Yes-
kommunerna men också jämfört med samtliga kommuner i riket. Staffanstorps kommun 
behöver stärka sitt resultat (exkl. extraordinära poster) och hålla åtminstone det egna kapitalet 
oförändrat.  

 
Utveckling av soliditeten inkl. ansvarsförbindelse, år 2013 – 2015 uppvisar också en negativ 
trend för Staffanstorps kommun. Det är dags att vända utvecklingen. 
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Låneskulden har i vår kommun haft/har en dramatisk utveckling från 98 miljoner kronor 2010 
till 634 miljoner kronor 2017 trots att lånen till våra verksamhetslokaler inte redovisas i 
kommunens låneskuld (utan i bolagens). År 2010 var låneskulden per invånare cirka 4,4 tkr. 
Skulden har mer än fyrdubblats på 5 år och var cirka 21,5 tkr/invånare 2015. År 2017 ökar 
skulden ytterligare. Ett bättre resultat innebär att lånebehovet kan sänkas. Detta måste 
prioriteras i framtiden. Det viktigt att varje generation belastas med ”sin kostnad”.  

Den samhällsekonomiska bilden och budgetförutsättningar enligt SKL:s 
cirkulär 16:51 som sammanfattas nedanför: 
”Den svenska ekonomin har under de senaste två åren utvecklats väl, med en snabbt stigande 
produktion och sysselsättning parallellt med en vikande arbetslöshet. Den svenska ekonomin 
har därmed återhämtat det fall i resursutnyttjandet som skedde i samband med finanskrisens 
utbrott hösten 2008.  Den relativt starka tillväxten har varit möjlig trots en svag utveckling i 
omvärlden. BNP på de främsta svenska export-marknaderna ökade sammantaget med endast 
1,8 procent respektive med 1,7 procent 2014 och 2015. Även i år beräknas tillväxten stanna vid 
1,7 procent. Det är en utveckling som är väsentligt svagare än historiskt och anmärkningsvärd 
mot bakgrund av att konjunkturen förstärks och arbetslösheten i flera länder går ned. Den 
fortsatt svaga utvecklingen internationellt innebär att det inte blir någon större fart på svensk 
export. I år beräknas exporten (i kalenderkorrigerade termer) öka med 3,2 procent och nästa 
år med 3,5 procent. Det är ökningar som ligger en bra bit under historiska genomsnitt, trots 
att den svenska kronan under de senaste åren försvagats med omkring 10 procent, vilket 
borde verkat stimulerande för svensk export. Det är i stället stark inhemsk efterfrågan som 
drivit på tillväxten i Sverige. Särskilt under de två senaste åren har inhemsk efterfrågan ökat 
mycket snabbt (2,9 respektive 4,0 procent 2014 och 2015). Ökningstalen är en bra bit över 
historiskt genomsnitt och i år beräknas inhemsk efterfrågan växa ytterligare något snabbare. 
Utveckling sammanhänger till stor del med snabbt växande investeringar. Men den inhemska 
efterfrågan har under senare tid också drivits på av en ytterligt stark utveckling av offentlig 
konsumtion.  
 
Såväl statlig som kommunal konsumtion ökar kraftigt, inte minst i år, till följd av det stora 
antalet asylsökande. Trots att bedömningen av asylmottagandet och inte minst bedömningen 
av antalet ensamkommande flyktingbarn väsentligt justerats ned. Migrationsverket räknar nu (i 
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sitt huvudalternativ) med 34 500 asylsökande för i år mot 100 000 i prognosen från februari. 
Prognosen för antalet ensamkommande flyktingbarn har justerats ned från 18 000 till 3 000. 
Även för kommande år har prognoserna för antalet asylsökande och ensamkommande 
flyktingbarn justerats ned. Färre asylsökande och färre ensamkommande flyktingbarn innebär 
att vår prognos för storleken på offentlig konsumtion har skruvats ned. Statens finanser blir av 
detta skäl väsentligt bättre än vad vi räknade med i april. För kommunsektorns del är bilden 
inte lika tydlig. Trots färre asylsökande och inte lika stora ökningar av befolkningen har 
kommuner och landsting även i denna rapport uppenbara problem att få sina ekonomier att gå 
ihop åren bortom 2017. Förklaringen kan sökas i ett svagare skatteunderlag.  
 
Sedan finanskrisen 2008 har pris- och löneökningstakten varit väsentligt långsammare än under 
föregående åttaårsperiod. Trots att den svenska ekonomin nu nått konjunkturell balans är 
prisökningstakten en bra bit under de två procent som är satt som mål för penningpolitiken. 
Också löneökningarna är, för konjunkturläget, relativt blygsamma.  
 
Den genomsnittliga timlönen har ökat med 2,6 procent per år 2009–2015 enligt 
Konjunkturlönestatistiken. Vi räknar med att det definitiva utfallet 2016 hamnar nära 
genomsnittet för de senaste åren. Därefter antar vi att tilltagande brist på arbetskraft 
resulterar i successivt högre löneökningar.  
 
Vår prognos avser totala timlöneökningar, det vill säga både avtalsenliga och löneökningar 
utöver avtal. Även förändringar i arbetskraftens sammansättning påverkar utfallet. Syftet med 
prognosen är att tillsammans med förändringen av antalet arbetade timmar skatta 
lönesummans utveckling. Inte att skatta utfallet av kommande avtalsrörelse. 
 
Vår bedömning är att prisökningstakten fortsätter stiga framöver, men att inflationen beräknad 
med utgångspunkt från KPIF når 2 procent först en bit in på 2018. Därefter förutsätts 
inflationen beräknad på detta sätt ligga kvar på denna nivå. Utvecklingen av KPI kommer att 
skilja sig från detta till följd av efterhand allt högre räntor.  
 
Inflationen beräknad enligt KPI når 2018 upp i 3 procent och ligger under 2019 och 2020 kvar 
mellan 2½ och 3 procent. För åren 2018–2020 har ingen egentlig prognos gjorts. Bedömningen 
för dessa år utgår i stället från antagandet om att den svenska ekonomin efter en kortare 
period av högkonjunktur återgår till konjunkturell balans.  
 
Det gör att tillväxttalen för BNP åren 2018–2020 blir väsentligt lägre jämfört med åren 2015–
2017 då konjunkturläget stadigt förbättrades. Utvecklingen åren 2018–2020 ligger mer i linje 
med hur BNP har utvecklats historiskt. 
 
Utsikterna för de offentliga finanserna ser betydligt ljusare ut nu än vad vi räknade med i april. 
Slutåret för beräkningarna är de offentliga finanserna mer än 1 procentenhet bättre än de 
beräkningar vi presenterade i april.  
 
Förklaringen återfinns i förbättrade statliga finanser i form av lägre utgifter. Merparten är lägre 
statlig konsumtion, men vi räknar också med lägre transfereringar till hushållen tack vare 
mindre volymer i arbetsmarknadsåtgärder samt ett lägre sjuktal. 
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Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 
Procent respektive procentenheter 

  
Källa: Skatteverket och SKL. 
Skatteunderlagsprognosen för åren 2016–2020 är baserad på den samhällsekonomiska bild 
som sammanfattas här ovan och presenteras utförligt i Ekonomirapporten, oktober 2016. Den 
starka skatteunderlagstillväxten 2015 och 2016 beror framförallt på att den pågående 
konjunkturuppgången har medfört stark ökning av arbetade timmar båda åren (diagram 1). I år 
förstärks skatteunderlaget också av en relativt stor ökning av pensionsinkomsterna till följd av 
kraftigt positiv balansering av inkomstanknutna pensioner. Nästa år räknar vi med att 
konjunkturen förstärks ytterligare då konjunkturtoppen nås. Det innebär ett stramare 
arbetsmarknadsläge, som leder till lugnare utveckling av arbetade timmar. Samtidigt bidrar 
även en lägre indexuppräkning av pensionsinkomster till att hålla tillbaka skatteunderlaget. 
Men detta motverkas delvis av att löneökningstakten tilltar. 
 
När arbetsmarknaden därefter närmar sig balans mattas sysselsättningsökningen successivt 
och grundavdragen förutsätts öka enligt den historiska trenden, vilket innebär en högre takt än 
för tillfället. Även i reala termer (efter avdrag för prisökningar) kulminerar 
skatteunderlagstillväxten i år och ligger kvar på en hög nivå 2017. Men mot slutet av perioden 
faller den tillbaka till svagare utvecklingstal än vi sett sedan 2010.” 
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Förutsättningar 

• Skattesatsen höjs med 40 öre till 19,54 kronor beräknas inbringa +21,6 miljoner mer än 
alliansens förslag. Skatteintäkterna är beräknade med utgångspunkt från 
Kommunförbundets cirkulär 16:51.  

• Lönekompensation (+2,3%) . Lönekompensation utgår med +2,3% för samtliga 
personalkategorier. I budgeten har inte statliga satsningar tagits med (beräknas vara 
kostnadsneutralt och finansieras av statsbidragen). 

• Prisjustering övriga kostnader (totalt 0,0%)  

• Nedan Konjunkturinstitutets prognos med osäkerhetsintervall. 
 

 
Källa: Konjukturinstitutet (KI) 
 
I budgeten 2013, 2014, 2015, 2016 har verksamheterna fått kompensation för 
inflationen +1,3% resp +1,5% samt 0,0% för 2015 och 2016 (blev i verkligheten 0,0% år 
2013 , – 0,2% år 2014, -0,05 år 2015 och för 2016 beräknas prognosen bli +0,9%.  I 
budgeten 2017 har justering gjorts för tidigare års priskompensationer vilket innebär 
att prisjusteringen sätts till 0,0 % vilket innebär att verksamheterna över åren 2013-
2017 är fullt inflationskompenserade. 

År  
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

KPI % * 
* enligt SCB och 
Konjunkturinstitutet 
 

0,0 –0,2 0,0 0,9 2,1 2,4 2,6 
 

Kompensation i budget 1,3 1,5 0,0 0,0 0,0   



 

 
 
Socialdemokraternas Budget 2017 Sida 8 
 

 

• Taxorna och avgifterna höjs högst motsvarande de allmänna prishöjningarna (KPI) d.v.s. 
2,1 %. Gäller enbart taxor som inte regleras av annan författning. 

• Nämndernas kommunbidrag har sedan justerats utifrån de satsningar och besparingar 
(såväl inom nämnderna som mellan nämnderna) som vi avser genomföra under 2017. 

• 0,8 % i resultatmål (andel av skatteintäkter och utjämning). Det ekonomiska utrymmet 
har beräknats utifrån ett resultat på 0,8 procent av skatteintäkter, utjämning och 
statsbidrag 2017 vilket motsvarar 9 miljoner kronor (2016= 3,6 milj).  

• Reserv för oförutsedda händelser (höjs från 3,5 mkr till 7,1 mkr). Under 2012 nyttjades 
inte reserver för oförutsedda händelser motsvarande 11 mkr. Under 2013 fanns 11,4 
mkr budgeterat för ändamålet. Enligt bokslutet 2013 nyttjades 1,4 mkr. I budgeten 
2014 anslogs 10 mkr vilka utnyttjades för hyresjustering mellan kommunen och bolaget 
(SKF). I budgeten 2016 anslogs 3,2 miljoner vilket nog får utifrån prognosen anses vara 
otillräckligt. För 2017 anslås därför 7,1 miljoner kronor vilket motsvarar 0,7 % av 
skatteintäkter och utjämning (2016= 0,35%).  

 
• Resultatutjämningsfond (får ej användas 2017). 

 
• Realisering av övervärden  i den långfristiga portföljen uppgår till totalt fyra procent 

dvs. 12,9 miljoner. Utöver detta kommer ytterligare 6,5 mkr att realiseras av övervärdet. 
 

• Borgensavgift  budgeteras med 2,4 miljoner för verksamhetslokaler och 0,9 miljoner för 
övriga lokaler totalt 3,3 miljoner kronor. 
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Kommunbidrag per nämnd 2017 (tkr)  
 

Nämnd/verksamhet 

Alliansens 
Tillskott + 
Besparing – S-förslag till 

kommunbidrag 
2017 förslag 2017 

I förhållande till 
Alliansens 
förslag 

Politisk verksamhet -4 000 0 -4 000 

Kommunstyrelsen -111 800 +1 010 -112 810 

Tekniska nämnden  -45 400 -250 -45 150 

Balansenhet VA 2 000 0 2 000 

Balansenhet Renhållning -450 0 -450 

Samarbetsnämnd 2 (Geoinfo) -1 820 +10 -1 830 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 1 870 0 1 870 

Kultur- och fritidsnämnden -48 420 +180 -48 600 

Barn- och utbildningsnämnden -646 220 +13 160 -659 380 

Socialnämnden -266 560 +1 520 -268 080 

        

Totalt -1 120 800 +15 630 -1 136 430 

Investeringsbudget – Volymer  
Nämnd/verksamhet Investeringsbudget 

(mnkr) 

Kommunstyrelsen 9 

Tekniska nämnden  17 
Totalt Skattefinansierad verksamhet 26 

Balansenhet VA 20 
 

Totalt Avgiftsfinansierad verksamhet 20 
 

Totalt 46 

 
Finansiering 
Alternativbudgeten är totalfinansierad inom verksamhetsutrymmet. Förslaget innebär en 
skattehöjning med 40 öre. Resultatet medför också att lånebehovet minskar i förhållande till 
Alliansens förslag (70 mnkr till 40 mnkr) vilket påverkar finansnettot positivt. 
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Övrigt 
 
Vi socialdemokrater i Staffanstorps kommun yrkar på 
 
Kommunstyrelsen/övergripande 
 
att kommunen bedriver och utvecklar verksamhet i egen regi där så är möjligt 
 
att nämndernas budgetförslag ska kompletteras med uppföljningsbara miljömål 
 
att olika former av medborgarinflytande ständigt utvecklas, så att den kommunala demokratin 
förstärks 
 
att fortsättningsvis ska en särskild central budget- resp. bokslutsberedning tillsättas 
omfattande kommunstyrelsens arbetsutskott samt ytterligare en representant från varje parti i 
kommunfullmäktige  
 
att kommunala initiativ ska tas för att bygga dels fler hyresrätter, dels fler trygghetsboende i 
kommunen 
 
Socialnämnden 
 
att omsorgen om äldre företrädesvis ska bedrivas utan vinstintresse. Samma regler ska gälla 
för privat som kommunal verksamhet. 
 
att erbjudande om heltidstjänster lämnas till våra deltidsanställda (krav ska även ställas vid 
upphandlade verksamheter) 
 
att arbetsvillkoren förbättras i särskilt boende, exempelvis ta bort de delade turerna 
 
att kvalitetsuppföljningen förändras så att fokus finns på den utförda tjänsten istället för på 
”utförd tidsystemet” 
 
att avgiften för maten jämkas för låginkomsttagare 
 
att öka stödet till organisationerna för deras förebyggande, sociala och stödjande verksamhet 
 
att säkerställa kontinuerlig kompetens i kvinnofridsfrågor 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
att resursfördelningsmodellen omedelbart ses över i avsikt att utjämna skillnaderna och 
kompensera för de barn som inte kommer från hem med studietraditioner (i enlighet med 
kommunfullmäktiges mål 2015-2018) 
 
att resursfördelningen till barn i behov av särskilt stöd prioriteras först i resursfördelningen 
 
att sommarskolan genomförs för de elever som inte uppnår målen 
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att det i grundskolans årskurs 9 ska genomföras aktiviteter som motverkar rasism under temat 
Antirasism 2017  
 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
att musikskolan utvecklas till kulturskola (inom ramen för Kulturlyftet) och görs tillgänglig för 
fler elever och att ett sådant utredningsarbete omedelbart inleds  
 
att stödet till föreningarna förbättras 
 
att avgifterna på badet sänks för pensionärerna  
 
Tekniska nämnden 
 
att Staffanstorps kommun inför källsortering (inkl. matavfall)  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
att nämndens verksamhetsplan (tillsyns- och kontrollplanen) ska genomföras och att 
erforderliga personalresurser ska finnas 
 
att nämnden uppmanas återkomma till kommunfullmäktige om en obalans mellan nämndens 
verksamhetsplan och tillgängliga resurser för att utföra tillsyns- och kontrollplanen uppstår   
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