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Genom sitt geografiska läge och närhet till sin
omgivning ska Staffanstorps kommun vara det
självklara valet för dem som vill bo och verka i
sydvästra Skåne.
Kommunen ska präglas av trivsel, god service,
goda kommunikationer, tillgång till arbetstillfällen
och valfrihet.
Staffanstorp ska vara en trygg och attraktiv
kommun att bo i. Människor har rätt att känna
sig trygga och kunna vistas utomhus oavsett
plats eller tidpunkt.

Kommunens skatteuttag ska därför vara så lågt
att det lämnar så stort utrymme som möjligt
för den enskildes val att köpa sina tjänster. De
tjänster som kommunen ska utföra, ska präglas
av god service, adekvat uppföljning och hög
kvalitet.
Staffanstorp ska därför även i fortsättningen ha
ett så lågt skatteuttag som möjligt. Om vi ska
lyckas med det krävs det ordning och reda i
ekonomin.
Föreliggande handlingsprogram utgör grunden
för de kommande årens inriktning av politiken för
Staffanstorps kommun.

För att erbjuda valfrihet, där den enskilde själv
bestämmer i så stor utsträckning som möjligt
över sin egen och sin familjs vardag, krävs
alternativ och förutsättningar för att själv styra
sin ekonomi.

Staffanstorp 2018-11-09
För Moderaterna

För Sverigedemokraterna

Grunden för ett fungerande samhälle är att
alla som kan bidrar till det efter förmåga. Med
rättigheter kommer också skyldigheter.

Christian Sonesson

Richard Olsson

Skola och förskola
Etablering av alternativa skolor och förskolor ska
stimuleras. Detta är en förutsättning för det fria skolvalet.
Skolans bildningsuppdrag ska prioriteras och undervisningen ska hålla en hög kvalitet.
Ordning och reda ska råda. Det ska vara en trygg
arbetsmiljö där nolltolerans mot mobbing råder.
Mobbare ska flyttas, inte den som blir utsatt för
mobbingen.Ingen ska känna rädsla att vistas på
arbetsplatsen. Respekt ska visas för varandra.

Arbetsro är en grundläggande förutsättning för
inlärning. I undervisningen ska det vara fritt från
störande inslag.
Läraren bestämmer vad som är tillåtet att ha med
sig under lektionerna.
Uppsåtlig skadegörelse i skolan ska beivras
genom att skadestånd utkrävs för den förstörda
egendomen och/eller polisanmälan upprättas.
Öka andelen lärarledd undervisning, i förskola och
skola.

Under mandatperioden ska Staffanstorps
kommun därför genomföra följande beslut:

Vi vill att lärarna ska jobba mer med eleverna och
mindre med administration och dokumentation,
därför ska lärarassistenter införas och behovet av
elevassistenter bör utredas.

Förstärkt elevpeng, d.v.s. att mer pengar går till
eleverna i undervisningssituationen och mindre till
central administration.

Förskolor och skolor bör uppmuntras att införa kort
daglig motion i form av pulshöjande aktiviteter för att
på så sätt stimulera lärandet.

Värna lärarnas arbetsmiljö och auktoritet i skola och
förskola.

Ett organiserat samarbete mellan skolledarna i
kommunen bör uppmuntras kring personalfrågor
samt genomförande och rättning av nationella prov.

Nivågruppera undervisningen så att elevens
individuella behov tillgodoses.

Vård och omsorg
Antalet äldre ökar såväl i Staffanstorp som i
landet. Det är viktigt att man värnar om
en god livskvalitet för de äldre i samhället.
Viljan att själv forma sitt liv förändras inte bara
för att man blir äldre. Även om vissa
funktioner blir nedsatta och man behöver ha
stöd och hjälp ska man kunna välja sitt eget
boende. Därför måste alternativa boendeformer
skapas. Det är viktigt att kunna välja den service
och det boende som passar den äldres livssituation.
Eget boende med hemtjänst, trygghetsboende
och särskilt boende är exempel på boendevarianter som ska finnas tillgänglig i kommunen.
Trygghetsboende är ett boende som till största
del finansieras av den boende själv och som
erbjuder såväl social stimulans, trygghet och
ofta närhet till omsorgsvårdande och/eller
sjukvårdande personal.
Lag om valfrihet i omsorgen ska fortsätta råda i
Staffanstorps kommun. Utvärdering görs

kontinuerligt under mandatperioden.
Under mandatperioden ska Staffanstorps
kommun därför genomföra följande:
Maten som serveras våra äldre ska vara av hög
kvalitet och serveringen ska präglas av trevnad.
Valfrihet att som biståndsbedömd fritt välja
matleverantör till exempel av någon restaurang i
samhället. Merkostnaden utöver kommunens
baskostnad svarar den enskilde för.
Våra äldre bör erbjudas fler stimulerande
aktiviteter. Civilsamhället exempelvis pensionärsföreningar, frivilliga organisationer och
intresserade enskilda ska inbjudas att hjälpa till
som en resurs.
De äldre som ofta behöver råd och stöd ska
alltid kunna nå handläggare på ett och samma
telefonnummer på ett så kallat ”ett telefonnummer in”.
Agera för fler etableringar av primärvårdsutförare
i Staffanstorps tätort.
Anvisa lämplig mark för, och utarbeta koncept
för trygghetsboende.

Kultur och fritid
Kommunen har ett rikt föreningsliv. Det ska
värnas. Alla frivilliga krafter som engagerar sig
för att ungdomar ska få en meningsfull fritid är
värd uppskattning.
Staffanstorps kommun har den gångna mandatperioden genomfört en stor satsning på
bibliotek samt lokaler för kulturändamål. Ideella
lokala kulturföreningar, som kompletterar det rika
kulturutbud som finns i vår geografiska närhet, är
en viktig resurs för kommunen. Goda
kommunikationer med Malmö och Lund är,
utöver ur ett arbetspendlingsperspektiv, av
denna anledning viktigt.
Under mandatperioden ska Staffanstorps
kommun därför genomföra följande beslut:
Stimulera föreningar att försöka engagera
”utsatta ungdomar”.
Fler och flexiblare verksamheter vid våra
fritidsgårdar.
Utreda införande av fritids- och kulturcheck.

Musikchecksystemets primära syfte är att på ett
rättvist sätt stimulera barns musicerande, med
friheten att kunna välja olika musikskolor etc.
Öka attraktiviteten i våra fritidsområden till
exempelvis Gullåkra Mosse med grillplatser,
bänkar, belysning information och dylikt.
Fler markerade gång- och löpslingor.

Samhälle och miljö
Många människor söker sig till sydvästra Skåne av
olika anledningar, inte minst för studier och arbete.
Staffanstorps kommun är attraktiv att bosätta sig i.
En trygg kommun med god service, varierat boende
och låg skatt.
Staffanstorp har, med sitt eget rika och växande
näringsliv och närheten till stora arbetsplatser, en
unik möjlighet att erbjuda människor ett gott boende
med möjlighettill arbete och utbildning. Bra vägnät
och goda allmänna kommunikationer är emellertid en
förutsättning för detta.
Under mandatperioden ska Staffanstorps kommun därför genomföra följande beslut:
Satsa på ett varierat boende inom centrala delar av
Staffanstorp och Hjärup.
Nordanå ska kunna fortsätta att växa i harmoni med
det befintliga. En fortsatt tillväxt i Nordanå är viktigt
för att kunna erbjuda och verka för kommunal service
samt kollektivtrafik.
Förtäta i de centrala samhällena. Exempelvis gamla
Busstorget, området kring Roos damm med flera.

Utveckla ett levande centrum i både Hjärup och
Staffanstorp som präglas av trivsel och vackra fysiska
rum.
Miljösmarta superbussar till Malmö, företrädelsevis
genom ianspråktagande av den gamla banvallen
för dessa. Utreda förutsättningar för superbussar till
Lund.
Införa moderna hastighetsberänsade åtgärder istället
för fler fysiska hinder av karaktären ”gupp”.
Se över tätorternas hastigheter med målet att uppnå
så enhetliga hastigheter som möjligt.
Utreda framtida system för laddstationer
Fortsatt bra beredskap för företagsetableringar.
Rena och skräpfria samhällen med trivsamma miljöer.
Ge förutsättningar för närproducerade produkter vid
upphandlingar.
Ge förutsättningar för etableringar av ”bondens
marknader” och saluhall.
Kommunens egna byggnader ska i möjligaste mån
byggas i enlighet med miljöcertifieringskrav.

Trygghet och säkerhet

Ökat samarbete mellan polis, skola och sociala
verksamheter.

Staffanstorp är i huvudsak en trygg kommun att
bo i. Människor i allmänhet känner sig dock mer
otrygga idag än vad de gjorde för några år
sedan. Det är viktigt att samhället försöker
förebygga otrygghet och brott.

Satsa på brottsförebyggande åtgärder.

I vår kommun utsätts vi då och då för
inbrottsvågor och även våldsbrott. Detta måste
vistävja och göra allt för att förhindra.

Värna om en fortsatt hög brandsäkerhet och
förebyggande säkerhetsarbete.

Under mandatperioden ska Staffanstorps
kommun därför genomföra följande beslut eller
verka för:
En ökad polisnärvaro i vår kommun. Om inte
staten klarar av den uppgiften vill vi införa
kommunala poliser. Så länge det inte är möjligt
ska vi anställa kommunala ordningsvakter.
Skapa trygga upplysta miljöer och gångstråk.
Fortsätta söka tillstånd och installera
övervakningskameror på särskilt utsatta
områden.

Inbjuda och särskilt stödja föreningar som
engagera sig för att aktivera ungdomar i
riskzonen.

Arbetsmarknad, individomsorg och integration
Sverige har under de senaste åren tagit emot en
oproportionerligt stor andel av flyktingar
som anlänt till EU. 163 000 personer sökte asyl
i Sverige under enbart år 2015. Aldrig förr hade
så många människor kommit till Sverige på så
kort tid. Situationen blev snabbt ohållbar och i
oktober samma år slöts en migrationspolitisk uppgörelse mellan de flesta av riksdagens partier.
I januari 2016 fattade riksdagen beslut om en ny
lag som tvingar kommunerna att ta emot nyanlända.
Staffanstorp tvingades mellan åren 2016-2018
att ta emot ca 300 personer trots att många
bostäder saknas, vilket tvingar fram tillfälliga
lösningar. Det främjar inte integrationen och
staten måste ändra sitt förhållningssätt och ta
sitt ansvar.
Vi ska underlätta för dem som kommer att bli en
del av det svenska samhället.

Men ansvaret att lära sig det svenska språket,
att utbilda sig, att bli självförsörjande och att
skaffa jobb ligger på de enskilda individerna.
I takt med att anhöriginvandringen ökar kommer
situationen bli svårare. Redan kort tid efter att
nyanlända kommit till kommunerna har anhöriga
börjat ansluta. Även om det finns försörjningskrav vid anhöriginvandring är lagstiftningens
undantag omfattande, vilket gör att kostnaderna
för detta kommer att bli stora.
Att som en del andra kommuner gjort, köpa in
bostäder i stor skala eller bygga modulbostäder
med risk för utanförskapsområden, är inget som
Staffanstorps kommun kommer att medverka till.
Det vore djupt orättvist och dessutom vore det
att riskera kommunens ekonomi.
Att människor arbetar lägger grunden för hela
samhällsekonomin. Samtidigt innebär ett arbete
egen inkomst, självständighet och möjlighet till
självförverkligande för individen. En tillvaro utan
arbete leder ofta till passivitet och likgiltighet.
Den som under en period i livet inte har arbete
ska kunna räkna med samhällets stöd, men
samhället ska kunna ställa krav tillbaka.

Under mandatperioden ska Staffanstorps
kommun därför genomföra följande beslut:
Den som uppbär ekonomisk stöd från det
allmänna, men som samtidigt är arbetsför, ska
delta i antingen studier eller arbetsmarknadsinsatser. Väljer den enskilde att inte medverka
så riskerar den samtidigt sitt stöd.
Kommunen kan komma att göra hembesök hos
den som uppbär ekonomiskt stöd från kommunen.
Integrationsplikt för nyanlända.
Boende till nyanlända ska ordnas på ett
ekonomiskt försvarbart vis, och inga särskilda
förturer i bostadsköer eller likande ska råda.
Under etableringstiden som är två år har den
nyanlände ansvar för att finna ett eget boende.
Efter etableringsperioden upphör kommunens
ansvar för boende.
Lokalt tiggeriförbud ska införas om det finns
juridiska möjligheter.

Den så kallade anvisningslagen behöver antingen kraftigt reformeras eller avskaffas, så att
det kommunala självstyret återupprättas i denna
fråga.
I den mån Staffanstorps kommun tvingas
placera nyanlända ska placering ske i den miljö
där förutsättningar för mottagande är som mest
gynnsamma och den socioekonomiska
strukturen på bästa sätt främjar integration.
I kommunens verksamhet ska kulturella särkrav
inte förekomma. Exempelvis skilda badtider eller
dylikt. Kommunens verksamhet ska också vara
fri från religiösa uttryck, som t ex ritualslaktat
kött. Firande av traditionella svenska högtider,
t ex påsk, advent och lucia, är inte exempel på
religiösa uttryck i meningen ovan, om huvudsyftet med firandet inte är religiöst, utan snarast
ett uttryck för tradition.

Ekonomi och kvalitet
I Staffanstorps kommun har vi under många år
tagit ett stort ansvar för ekonomin.
Kostnadseffektivitet, god ekonomisk hushållning
och prioriteringar har lagt grunden för den
ekonomiska stabilitet som kännetecknar
Staffanstorps kommun. I två decennier har kommunen visat överskott i ekonomin varje år.
Men de kommande åren kommer demografiska
förändringar och det stora antalet nyanlända
som staten skickat att innebära påfrestningar för
kommunens ekonomi. Men genom fortsatt
effektiviseringsarbete - inte minst genom
digitalisering och automatisering - kommer vi
att klara att upprätthålla den goda kvaliteten på
verksamheterna.
Stora resurser kan frigöras genom att den
moderna tekniken fullt ut används. Vissa enklare
ärenden (t ex ansökan om hemtjänst) skulle
inte bara kunna lämnas in digitalt, utan även
handläggas automatiskt.
Sådana system skulle göra att fokus för den
manuella bedömningen i stället skulle vara

kontroll och uppföljning. Det skulle också frigöra
tid för personliga möten med de kommunmedborgare som är i behov att omsorg och stöd.
Vi vill dessutom:
Invånarna ska få full valuta för sina skattepengar.
Effektivitet och kvalitet ska genomsyra alla verksamheter. Därför ska en grundlig genomlysning
av kommunens verksamheter och befattningar
genomföras, där uppdrag och effektivitet ska
utvärderas.
Kommunens ekonomi ska präglas av stabilitet
och finansiell styrka.
Det kommunala skatteuttaget ska hållas på en
så låg nivå som möjligt.

