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Inledning
Socialdemokraterna – framtidspartiet

Socialdemokraterna har en framtidsinriktad politik med tydligt fokus på jobb, kunskap,
jämställdhet och miljö. Efter många år av borgerligt styre i Staffanstorps kommun är vi i en
situation där vi som medborgare riskerar att vänja oss vid ett samhälle med brister i välfärden.
Detta är en olycklig utveckling. Staffanstorps kommun kan bättre.
Vi socialdemokrater vill föra en politik som bidrar till att skapa jobb genom att näringslivet
får tillgång till ny kunskap, mer kapital samt välmående och välutbildade anställda.
Vår politik bygger på ett aktivt arbete för att främja alla människors lika värde. Den
utgångspunkten präglar vårt mångfaldsarbete, men den ska också genomsyra all verksamhet.
Vi har också ett ansvar för att identifiera och motarbeta strukturella orättvisor i vårt samhälle
och fördomar hos oss själva.

Olof Palmes vision

''Ett gott samhälle måste bygga på solidaritet och samverkan, inte egoism och konkurrens. Ty
i ett samhälle, där människorna ständigt måste bekämpa varandra för att säkerställa sin egen
trygghet, där tvingas också människorna att betrakta varandra med fientlighet och misstro.
Varje medmänniska blir en tänkbar medtävlare och därmed ett tänkbart hot mot den egna
tryggheten, de som slagits ut i kampen tvingas till ständigt förnyade attacker, medan de som
vunnit på olika sätt måste skydda vad de uppnått mot nya konkurrenter. Det blir ett isande
ödsligt samhälle för alla att leva i även för de som skenbart vunnit i tävlingen. Ett gott
samhälle förutsätter jämlika resurser för människorna att styra sina egna liv, inte djupnande
klyftor som gör stora grupper medborgare hjälplösa mot ekonomiska makthavare. Ty i ett
sådant samhälle är stora grupper dömda till ofrihet som följer av beroende av beslut man
inte själv på minsta sätt kan påverka. Ett gott samhälle kräver att grundläggande nyttigheter
som bostad, sjukvård, utbildning fördelas efter människors behov, inte efter hur mycket
pengar de kan legitimera sin efterfrågan med. Ty i ett samhälle, där vissa grupper medborgare
ställs utanför sådana nyttigheter av ekonomiska skäl, råder ingen välfärd - hur hög privat
konsumtion man sedan än kan tillåta sig inom andra, mer välbeställda skikt.''

En socialdemokratisk politik

Staffanstorp ska vara en levande kommun byggd för medborgarna och på medborgarnas
villkor. För att fortsätta utveckla Staffanstorp krävs en förbättrad dialog med medborgarna.
En kommun som lyssnar, men också en kommun som tar ansvar för hela sin befolkning.
Ytterst är det behoven hos våra medborgare som bestämmer vad kommunen ska prestera
och producera. Vi vill helt enkelt mycket mer!
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Fem prioriterade områden
Arbete

Arbete åt alla är välfärdens grund. Vi måste därför koncentrera oss på den stora uppgiften att
komma tillbaka till full sysselsättning som inte bara gör samhället rikare utan också lägger en
mycket viktig grund för en hållbar och stabil finansiering av välfärden. Vi vill avskaffa
ungdomsarbetslösheten i vår kommun bl.a. genom att ge ungdomarna stöd från första dagen,
ordna praktikplatser och satsa på Komvux-utbildningar.

Boende

Vi vill att alla ska ha rätt till en god bostad, en bostad som tillgodoser den enskildes
önskemål och behov. Alla bostadsområden ska vara attraktiva att bo i. Närhet till grön- och
rekreationsområden är viktigt för att öka livs- och boendekvaliteten och skapa attraktiva
bostadsområden åt alla.

Skola

Det är mycket viktigt att våra barn och
ungdomar får de bästa förutsättningar
för att möta vuxenlivet. Vi vill att
förskolan och skolan ska ha de resurser
som gör att samtliga barn och elever
kan uppnå målen och att de känner sig
trygga i detta.

Äldreomsorg

För att öka kvalitén, så att goda resultat
skapas, kommer vi att utveckla och
förtydliga kraven på omsorgsföretagen.
Vi vill också öka valfriheten genom att alltid
erbjuda ett kommunalt alternativ. Våra äldre förtjänar den bästa omsorgen med respekt för
individen.

Fritid och rekreation

Kulturen och idrotten ger människan glädje, kunskap och möjligheter till ett rikare liv och
stärker gemenskapen, främjar hälsan och välfärden. Medborgarna ska ha tillgång till
aktiviteter för en innehållsrik fritid.
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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 samhällsutvecklingen.
I den demokratiska processen tar man reda på vilka intressen som står mot varandra. I
planeringen av den kommunala verksamheten måste vi ha en diskussion mellan
förtroendevalda, medborgare och anställda, där alla kan lära av varandra. Även om en sådan
diskussion tar tid, ger den oss en starkare demokrati. Vi lägger stor vikt vid att
Barnkonventionen följs i alla ärenden.
Välfärden ska huvudsakligen drivas i offentlig regi. Vi vill inte att vinstintressen 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 seriösa företag,
som följer spelreglerna på svensk arbetsmarknad. Skattepengar får inte användas för att bidra
till lönedumpning och sämre anställningsvillkor
Föreningar, folkrörelser och folkbildning ska ha en viktig roll och tydliga uppgifter då de
bidrar till att utveckla och behålla det demokratiska samhället.
Vi socialdemokrater vill
2018-2020
• att dialogen mellan medborgare och förtroendevalda förbättras
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att en gedigen och
transparent
budgetprocess
skapas för att ge
samtliga
partier
förutsättningar att
presentera
ett
heltäckande
budgetalternativ
att en gemensam
budgetresp.
bokslutsberedning
tillsätts, där alla
partier är representerade
att de förtroendevalda har möjlighet till kontaktdagar för besök i våra verksamheter

mandatperioden 2018-2022
• att kommunfullmäktiges principbeslut att privatisera offentliga verksamheter
omedelbart upphävs
• att kommunen bedriver och utvecklar verksamhet i egen regi där så är möjligt
• att målformuleringsarbetet ska intensifieras
• att nämndernas budgetförslag ska kompletteras med uppföljningsbara miljömål
• att samtliga nämnders budgetförslag ska kompletteras med barnkonsekvensbeskrivningar
• att ett kommunstyrelsens arbetsmarknads- och personalutskott inrättas
• att införa jämställdhetsintegrering som ett led i strategin för att kvalitetssäkra
kommunens service och att en handlingsplan utarbetas för att nå de nationella målen
för jämställdhet samt att kommunens jämställdhetsarbete följs upp
• att informationen till medborgarna förbättras
• att de förtroendevalda och partierna i fullmäktige har goda arbetsmöjligheter, vilket
bl.a. kan ske genom att vi överväger sammanträden på dagtid för att underlätta för
småbarnsföräldrar att arbeta politiskt
• 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 eller privat regi
• att kommunala initiativ ska tas för att hyresrätter byggs

Barn och utbildning

Att skapa goda förutsättningar för livslångt lärande har betydelse såväl för den enskilde
individen som för samhället. Ingen ska lämnas efter och alla barn och elever ska ges goda
möjligheter att utveckla sin fulla potential. 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 god
KHP 2018-2022
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kvalitet och ökar förutsättningarna för att personalen ska ha tid att se till varje barn och dess
unika behov. En god utbildning för alla från förskola till vuxenutbildning och högskola är
kraftfulla verktyg för jämlikhet och av central betydelse för demokratin och medborgarnas
delaktighet i samhället. Därför måste kvaliteten ständigt utvecklas och vila på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet i såväl förskole- som skolverksamheten. Barn- och
utbildningsnämndens kvalitetsarbete ska präglas av kvalitativa uppföljningar, analyser och
utvärderingar av skolans resultat. Kommunen ska ha samma insyn och kunna ställa samma
krav på friskolorna som på de kommunala skolorna.
Skolans främsta resurs är dess lärare, därför är vår strävan att skapa en god och stimulerande
arbetsmiljö för all personal, så att den söker sig hit och gärna stannar kvar. Ett led i denna
strävan är att inte ha för stora barn-/elevgrupper. Och för att nå målet med att sänka
barnantalen i barngrupperna i förskola och skola är det viktigt att förskolor och skolor byggs
ut i takt med kommunens expansion.
Det finns även behov av en utökad socioekonomisk fördelning för att öka likvärdigheten i
förskolor och skolor. En resursfördelningsmodell där tillräckliga medel för barn i behov av
särskilt stöd är av största betydelse och ska finnas avsatta centralt.
Tillgång till ett utvecklat språk är avgörande för kommunikation och kunskapsbearbetning.
Tidiga upptäckter och insatser vid språkstörning och svårigheter av dyslektisk karaktär kan
bli avgörande för ett barns hela skoltid och självkänsla. Forskning inom området visar också
på betydelsen av att barn/elever får stöd i sitt modersmål, för att utvecklas och ta till sig det
nya språket på ett optimalt sätt. Modersmålsundervisning ska därför stödjas. Allt
språkutvecklande arbete i såväl förskola som skola och i fritidsverksamhet ska ha en central
roll. Genom att stärka genusperspektivet i förskola och skola erbjuds barnen möjlighet att
pröva och utveckla sina förmågor, kunskaper och intressen utan begränsningar från
stereotypa könsmönster.
Det finns omfattande vetenskaplig grund för att stöd till föräldrar, som bidrar till att utveckla
ett gott samspel mellan föräldrar och barn, gynnar en positiv utveckling hos barnen samt
minskar psykisk ohälsa och andra hälsoproblem. Förebyggande generella folkhälsoinsatser
minskar behovet av mer kostsamma insatser längre fram och är därför även
samhällsekonomiskt gynnsamma.

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 barnent utforskar och
upptäcker sin omgivning och
utvecklar
sin
tillit
och
självkänsla. I denna process är
förskolans roll betydelsefull.
Därför vill vi inte att barnen ska
drabbas genom en begränsning
KHP 2018-2022
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av vistelsetiden i förskolan till 15 timmar i veckan när de får syskon eller när en förälder blir
arbetslös.
Förskolan ska vara tillgänglig för alla till en låg avgift och på sikt vara avgiftsfri. Barnomsorg
ska erbjudas på obekväm arbetstid i Staffanstorps kommun.
Skolverkets riktlinjer för barngruppens storlek ska tillämpas.
För en syskonavdelning (3-5 år) är riktmärket för barngruppers storlek nio till
femton barn
För en småbarnsavdelning (1-3 år) är riktmärket för barngruppers storlek sex
till tolv barn.
Den öppna förskolan är en del av folkhälsoarbetet, verkar hälsofrämjande och arbetar tidigt
förebyggande, stödjande och generellt. Vi vill säkra tillgång till öppen förskola i båda
tätorterna och vårt mål är att en ny öppen förskola i Hjärup på sikt utvecklas till en
Familjecentral i samverkan med Region Skåne.
Vi socialdemokrater vill
2018-2020
• att antalet barn i barngrupperna minskas enligt Skolverkets riktlinjer
• att andelen pedagoger ökar i förskolan
• att resursfördelningsmodellen ses över med inriktningen att resurserna för barn i
behov av särskilt stöd ska spegla det behov som finns
• att den ensidiga inriktningen på endast nyetablering av privat drivna förskolor
avbryts
• att barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga ska kunna vara på
förskolan minst 25 timmar/vecka
• att åter öppna den öppna förskolan i Hjärup
mandatperioden 2018-2022
• att förskolan på sikt ska vara avgiftsfri
• att barnomsorg på obekväm arbetstid införs
• att det ska finnas tillgång till genuspedagog på varje förskola
• att modersmålsundervisning införs även i förskolan

Skola och fritidshem
Skola
Vi vill ha en kunskapsskola för alla.
Skolan ska vara en mötesplats för
barn och ungdomar med olika
bakgrunder och erfarenheter. Vi
säger nej till en skola där barn och
ungdomar sorteras efter begåvning
eller bakgrund. Undervisningen ska
vara avgiftsfri.
KHP 2018-2022
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Eleverna ska få stöd och stimulans efter sina individuella förutsättningar. Särskilt viktigt är
det att elever i behov av särskilt stöd uppmärksammas och får 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. För att skolan ska klara sitt kompensatoriska uppdrag
krävs det att resurserna fördelas efter behov. Detta innebär att resursfördelningsmodellen
behöver ses över årligen med inriktningen att resurserna fördelas utifrån ett socioekonomiskt
och jämställt perspektiv.
För att nå målet att alla elever ska lämna grundskolan med godkända betyg, krävs fler vuxna i
skolan till stöd för eleverna. Alla elever som behöver läxhjälp ska ha rätt till detta. Lovskola
ska finnas i första hand för de elever som riskerar att inte uppnå målen. Fortsatt satsning på
matematik och läsutveckling är av högsta vikt.
Både elever och lärare ska känna sig trygga i skolan. Skolans lärmiljö måste spegla
samhällsutvecklingen, något som kräver särskilda IKT-satsningar (Informations- och
KommunikationsTeknik). Skolbibliotek och Digitek spelar en viktig roll för att främja
läsförståelse.
Främlingsfientlighet, rasism och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion
och aktiva insatser.
Barn och ungdomars psykiska hälsa har försämrats enligt flera olika rapporter. För att alla
elever ska må bra är det förebyggande elevhälsoarbetet av största vikt. Samverkan med
socialnämnden genom socionom i skola är viktig och det är positivt att kompetensen finns
på alla våra skolor. Det centrala resursteamet är ett viktigt
stöd för att hjälpa barn och elever i deras utveckling.
Fler specialpedagoger behövs i skolan. Barn och elever
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska få
bättre stöd. Barn som har svårt med uppmärksamhet,
socialt samspel m.m. kan lida av en funktionsnedsättning
som många gånger bortförklaras som allmän oro eller
uppstudsighet. Större kunskaper måste spridas om barn
med neuropsykiatriska diagnoser.
Undervisning i modersmålet krävs för att skapa en
likvärdig skola och ge alla elever förutsättningar för goda
studieresultat. Skolan ska också arbeta för fördjupade
kunskaper om relationer, etnicitet, elevers olikheter och
sexualitet.
Studie- och yrkesvägledarnas inflytande när det gäller elevers yrkes- och studieval är
betydande. Vägledning är en process som tar tid. För att undvika avhopp på gymnasiet som
kan upplevas som misslyckanden för individen och är kostsamma för samhället behöver
studie- och yrkesvägledarnas roll stärkas.
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Fritidshem
Fritidshemmen ska hålla en god pedagogisk kvalitet och vara en integrerad del av skolan.
Fritidshemmen ska bidra till goda uppväxtvillkor, stödja och stimulera barnens utveckling
och lärande samt erbjuda en meningsfylld fritid. För att uppfylla detta krävs utbildad
personal, ändamålsenliga lokaler och färre barn i barngrupperna.
Vi socialdemokrater vill
2018-2020
• att resurserna fördelas efter behov
• att resursfördelningsmodellen ses över årligen med inriktningen att resurserna
fördelas utifrån ett socioekonomiskt och jämställt perspektiv
• att resurserna för elever i behov av särskilt stöd ska återföras från skolpengen till
ett centralt konto med ytterligare medel
• att barnantalet i skolklasserna på lågstadiet minskas
• att det ska vara fler vuxna i skolan
• att det erbjuds läxhjälp till alla elever
• att lovskola ska finnas i första hand för de elever som riskerar att inte uppnå
målen
• att det görs särskilda satsningar på matematik och läsutveckling
• att kvaliteten på fritidshemmen höjs genom färre barn i barngrupperna
• att det i grundskolans årskurs 9 ska genomföras aktiviteter som motverkar rasism
under temat Antirasism
mandatperioden 2018-2022
• att alla elever ska kunna lämna grundskolan
med godkända betyg
• att det görs en särskild IKT-satsning så att en
modern lärmiljö erbjuds
• att föräldrarna stärks i sin roll bl.a. genom
utbildning, handledning och möjlighet till insyn
i sina barns skolgång
• att studie- och yrkesvägledningen förstärks

Gymnasieskola

Gymnasieskolan ska ge alla ungdomar förutsättningar för framtida valmöjligheter på
arbetsmarknaden, vidare studier och ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhällsliv. Vi
vill påverka utvecklingen av gymnasieskolan så att alla elever, utifrån sina behov, får det stöd,
den uppmuntran och de tydliga krav som behövs för att de ska nå resultat och få en
fullvärdig gymnasiekompetens. Elevernas kunskap om samhällets struktur och den
kommande arbetsmarknadens regelverk och villkor måste stärkas.
Studie- och yrkesvägledningen behöver förstärkas. Ett arbetssätt som möjliggör för
hemkommunen att följa upp och stödja elever som läser på gymnasiet i andra kommuner
bör undersökas. I ett sådant arbete bör studie- och yrkesvägledarna ha en central roll.
Uppföljningsansvaret för de elever som inte nått gymnasiekompetens eller av andra skäl inte
KHP 2018-2022
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kan gå en traditionell gymnasieskola ska få fortsatt kvalificerat stöd på kommunens
individuella gymnasieenhet.
Vi socialdemokrater vill
mandatperioden 2018-2022
• att studie- och yrkesvägledningen ska utvecklas
• att elevernas möjlighet att söka utbildning och skola ska vara på lika villkor
• att förutsättningar ges för att följa upp och stödja elever som läser på gymnasiet i
andra kommuner för att på så sätt minska
avhoppen från gymnasieskolan

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningens resurser ska i första hand riktas till
dem som har det största behovet av utbildning. Genom
att värdera varje deltagares förkunskaper och
erfarenheter kan utbildningen anpassas utifrån varje
individ. Genom att erbjuda flexibla lösningar i form av
distansutbildningar och lärcentra kan fler delta i
vuxenutbildningen. Samtidigt måste vuxenutbildningen
göras tillgänglig för fler. Undervisningen i svenska för
invandrare är ett av våra främsta verktyg för integration.
Språkundervisningen ska starta omedelbart och kunna
ske parallellt med arbete, praktik, studier eller validering
av kompetens. På sikt bör även vuxenutbildningen återföras till Staffanstorps kommun. Att
ha geografisk närhet till vuxenstudier är i många fall avgörande för personer som saknar
grundläggande utbildning.
Vi socialdemokrater vill
mandatperioden 2018-2022
•
•

att vuxenutbildningen utvecklas så att den svarar mot individernas,
arbetsmarknadens och samhällets behov
att vuxenutbildning åter erbjuds medborgarna i hemkommunen

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.
Förutsättningarna för ett bra näringsliv ökar genom att kommunen erbjuder en attraktiv och
bra förskole- och skolverksamhet samt övrig kommunal service, bostäder och goda
kommunikationer
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
KHP 2018-2022
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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 grunden för 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.
Vi socialdemokrater vill
2018-2020
• 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
funktionsnedsättningar bereds anställning i kommun och näringsliv
• att särskilda åtgärder vidtas för att komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten
• att kommunen inför en sommarjobbs-/praktikgaranti för alla ungdomar i åldern
15-20 år
• att kommunen skapar ett arbetsmarknadsråd tillsammans med arbetsförmedlingen, näringslivet och de fackliga organisationerna
mandatperioden 2018-2022
• att småföretagarnas möjligheter till etablering och utveckling främjas
• att näringslivsbolaget används för att utveckla företagsamheten och stärka lokal
samverkan mellan näringsliv och kommun

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 största betydelse för
trivsel och ett gott arbetsresultat. Ett åtgärdsprogram ska upprättas för att god arbetsmiljö
ska råda i både fysiskt och psykiskt hänseende.
Kommunen ska bedriva ett aktivt arbete för ökad mångfald. Med begreppet mångfald menas
människors olikheter i vid bemärkelse,
såsom etnisk bakgrund, kön, ålder,
funktionsnedsättning, egenskaper, sexuell
läggning,
värderingar,
kompetenser,
intressen och erfarenheter. Våra anställdas
olikheter utgör en stor resurs för
organisationen och verksamheten. Vi ser
det som viktigt att på bästa sätt använda
oss av dessa olikheter för att bredda
kompetensen, uppnå bättre resultat,
minska kostnader, ge kommunen bättre
KHP 2018-2022
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legitimitet och öka trivseln på arbetsplatsen. Det är även en viktig demokratifråga att
personalen återspeglar den arbetsföra befolkningens sammansättning.
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 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
2018-2020
• att heltidsarbete ska vara normen för anställning i kommunen
• att arbetsvillkoren förbättras genom att exempelvis delade turer tas bort
• 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, hålls för att komma
tillrätta med brister i organisationen
mandatperioden 2018-2022
• att kommunen arbetar för en långsiktigt tryggad personalförsörjning
• att årliga medarbetarenkäter genomförs
• att kommunen arbetar för 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 mer flexibla arbetsformer erbjuds och prövas
• att löneskillnader p.g.a. kön undanröjs

Socialpolitik, äldre och funktionsnedsättning

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 ska inte
finnas i vårt välfärdssamhälle. Inga barn ska behöva uppleva hemlöshet. Kortsiktiga
lösningar genom placering av barnfamiljer på vandrarhem och hotell är ingen hållbar lösning
och ger inga goda förutsättningar för en trygg uppväxt för barn. Genom att satsa på fler
hyresrätter ökar möjligheterna för fler att få eget kontrakt.
Socialtjänsten ska inriktas på satsningar för minskat våld i samhället och särskilt
uppmärksamma våld i nära relationer, kvinnofrid och barns levnadsvillkor. Förebyggande
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arbete ska prioriteras. Information om kvinnofrid och om hur misshandlade kvinnor kan få
skydd ska vara lättillgänglig. Socialtjänsten ska se till att de som utsätts för brott och deras
anhöriga får det stöd och den hjälp de behöver.
Särskilt fokus ska riktas till barn som växer upp med svåra hemförhållanden. De barn som
växer upp i familjer med våld, missbruk eller ekonomiska problem måste få bättre stöd, bl.a.
genom ett utvecklat samarbete mellan olika aktörer. Insatser ska sättas in i tid när barn
riskerar att fara illa. Den oroande utvecklingen av psykisk ohälsa hos unga måste brytas.
Utsatta barn och unga ska aldrig behöva
vänta på hjälp.
Behovet av att ta emot ensamkommande
flyktingbarn i Sveriges kommuner är
fortfarande mycket stort. Genom ett
ytterligare åtagande kring mottagande av
barn gör Staffanstorps kommun en viktig
humanitär
insats.
Enligt
Barnkonventionen har barn som
kommer som flykting, ensam eller
tillsammans med någon annan, rätt att få
skydd och hjälp. Barn på flykt har också
rätt att få hjälp att återförenas med sina
familjer. Ensamkommande barn och
unga tillhör en grupp som är särskilt
socialt utsatta och många kan ha en svår
social problematik eller har upplevt
traumatiska händelser eller övergrepp
under en lång tid innan de kom till
Sverige.
För att integrationen ska lyckas krävs
såväl samhällets stöd som den enskildes delaktighet och vilja att bli en del av det svenska
samhället. Diskriminering och rasism står i strid med våra demokratiska värderingar och ska
aldrig tolereras. Mottagandet ska inom alla områden präglas av en välkomnande och
konstruktiv anda med målet att skapa en trygg tillvaro för den enskilde och möjligheten att
finna sig tillrätta i ett nytt hemland. Fokuset måste vara att engagera samtliga medarbetare,
medborgare, näringsliv och föreningar för en bra integration.
Vi socialdemokrater vill
2018-2020
• att aktivt arbeta utifrån Staffanstorps kommuns integrationsprogram för
nyanlända
• att utbilda samtlig personal i frågor som rör våld i nära relation
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•
•
•
•

att öka resurserna för att stödja misshandlade och utsatta kvinnor och män samt
arbeta för att motverka våld i nära relationer
att utveckla mötesplatser för personer med psykisk ohälsa
att utveckla och satsa på socionom i skolan
att inrätta en familjecentral i Hjärup

mandatperioden 2018-2022
• att öka de förebyggande insatserna för personer som befinner sig i ett
riskbruk/missbruk
• att öka samarbetet med olika fastighetsägare i syfte att minska hemlösheten
• att resurser skapas för att tidigt uppmärksamma unga flickors och pojkars ökade
psykiska ohälsa
• att öka kompetensen för samtlig personal i HBTQA-frågor
• att HBTQA certifiera fler verksamheter i Staffanstorps kommun

Äldreomsorg

Staffanstorp ska vara en bra kommun att åldras i.
Därför måste kvaliteten i äldreomsorgen ständigt
utvecklas, både i eget och särskilt boende. Vård
och omsorg ska präglas av respekt för individens
självbestämmande och integritet och ska så långt
som möjligt genomföras i samråd med den
enskilde. Insatserna ska utformas och genomföras
tillsammans med den enskilde och stärka
möjligheterna att kunna bo kvar hemma i
trygghet. När inte längre behovet kan tillgodoses i
hemmet ska möjligheter finnas att flytta till ett
särskilt boende. De anhöriga är en viktig resurs
för den enskilde och särskild uppmärksamhet ska
riktas till anhörigas situation då möjlighet ska
finnas till både anhörigstöd enskilt och i grupp
samt utbildning till anhöriga och avlastande
insatser.
Åldrandet bland äldre gör att risken för sjukdom
och undernäring ökar. Det är därför av extra stor
vikt att de måltider som serveras i äldreomsorgen håller hög kvalitet, säkerhet och anpassas
efter de äldres egna behov, vanor och önskemål. Måltiden ska också skapa förutsättningar
för en trevlig stund med delaktighet och gemenskap För att öka kunskapen och betona
måltidens betydelse för god hälsa både för friska och sjuka äldre vill vi säkerställa att det ska
finnas möjlighet för personal till ständig kompetenshöjning i kost och nutrition.
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Funktionsnedsättningar

Samhällets utformning ska anpassas för att ge personer med funktionsnedsättning stöd och
hjälp som underlättar vardagen. Tillgänglighet för alla, med eller utan funktionsnedsättning,
är ett krav och detta gäller såväl kommunala som privata verksamheter. Kommunen ska
arbeta aktivt med insatser som syftar till att förebygga och bryta social isolering för personer
med funktionsnedsättning.
Vi socialdemokrater vill
2018-2020
• att ingen vårdtagare/brukare ska behöva möta mer än högst 15 personal per månad
• att äldre ska kunna ha valfriheten att välja leverans av varm eller kall mat
• att kostavgiften jämkas för låginkomsttagare i särskilt boende
• att politiska riktlinjer utarbetas för beslut gällande färdtjänsten
• att föreningsbidraget ökas till de organisationer som arbetar med förebyggande,
sociala och stödjande verksamheter
• att korttidsboende ska bedrivas i egen regi
• att inga särskilda boendeplatser ska upphandlas och bedrivas utanför Staffanstorps
kommun
• att all personal får regelbunden utbildning i kost och nutrition
• att kommunala handikapprådet ska ha en pådrivande roll i samhället när det gäller
tillgänglighet
• att samtliga verksamheter som kommunen har ansvar för ska vara tillgängliga för alla
• att pensionärer får reducerat pris på inträdet till badet
• att förbättra resultaten från öppna jämförelser, nöjd kundindex
• att den enskilde ska kunna välja även ett kommunalt alternativ till särskilt boende
• att anpassa äldreomsorgen för att möta den digitala utvecklingen
• att utveckla välfärdsteknik som kan öka kvalitén, säkerhet och trygghet för den
enskilde
• att utveckla samarbetet med frivilligorganisationerna
• att alla verksamheter ska arbeta efter socialstyrelsens rekommenderade
kvalitetsregister
• att utveckla möjligheten till karriärvägar för personalen
mandatperioden 2018-2022
• att omsorgen om äldre företrädesvis ska bedrivas utan vinstintresse. Samma regler
ska gälla för privat och kommunal verksamhet.
• att brukarna får större inflytande över omsorgens utförande
• att dietistkompetens eller motsvarande ska finnas i kommunen för kontinuerlig
utbildning av vårdpersonal samt för kvalitetsuppföljningar
• att olika former av anhörigstöd utvecklas så att anhöriga med kort varsel ska kunna
få avlösning under dygnets alla timmar
• att trygghetsboenden byggs i olika delar av Staffanstorps kommun
• att arbetsvillkoren förbättras inom vård- och omsorg, exempelvis att de delade
turerna tas bort.
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•
•
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att all personal får rätt till heltidstjänster med möjlighet till deltid
att arbeta med systematisk och frekvent förkommande kvalitetsuppföljning inom
socialtjänstens verksamheter
att hemvårdsbidraget upphör
att utveckla en mötesplats för seniorer i Hjärup.

Integration och mångfald

Arbete med integrations- och mångfaldsfrågor ska bedrivas kontinuerligt i den kommunala
verksamheten, framförallt inom social- och
utbildningsverksamheten.
Integration och mångfald utgår från en
grundsyn om alla människors lika värde och
att vi har rättvisa förhållanden mellan
individer och grupper i samhälle och
arbetsliv. Ingen ska diskrimineras på grund
av etnisk bakgrund, religion, fysiskt eller
psykiskt funktionshinder, ålder, kön eller
sexuell läggning. Antalet människor som är
på flykt i världen har inte varit så högt sedan
andra världskriget. Detta ställer krav på att
kommunen
har
en
genomtänkt
handlingsplan för hur integrationen ska ske.
Inte minst påverkar det kommunens
bostadsförsörjning. Migrationsverket räknar
med att samhället behöver en beredskap för att ta emot fler asylsökande framöver. Behoven
är inte tillfälliga utan kommer sannolikt att prägla mottagandet under lång tid. Människor
som kommer hit ska snabbt få kontakt med skola, vård och jobb. Utländsk utbildning,
arbetslivserfarenhet och språkkunskaper ska kunna tillgodoräknas i Sverige. Den som får
utveckla sitt modersmål har lättare att lära sig fler språk. Vi vill därför satsa mer på
modersmålsundervisning i både förskola och skola. Kvaliteten på Svenska för invandrare
(SFI) måste bli bättre. Vi vill bedriva (SFI) i kommunal regi. Insatser för att lära sig svenska
ska prioriteras då det är viktigt för en lyckad integration och främjar möjligheten till ett
arbete.
Vi socialdemokrater vill
mandatperioden 2018-2022
• verka för att förbättra attityderna kring integration och mångfald
•
•
•
•
•

möjliggöra en öppen dialog gällande olikheter och fördomar, samt motverka
diskriminering
tillvarata varje invånares kompetens och bakgrund
medverka till att underlätta förutsättningarna för inträde på arbetsmarknaden, så
att alla får likvärdiga möjligheter till arbete
att SFI undervisningen bedrivs i vår kommun i egen regi
medverka till förbättrad kunskap i svenska språket
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•
•
•
•
•
•
•
•

satsa mer på modersmålsundervisning i både förskola och skola
bidra till ökade förutsättning för att främja och underlätta utbildning
att alla ska ha tillgång till ett skäligt boende på lika villkor och verka för en god
integration på bostadsmarknaden
verka för nyanlända flyktingar får tillgång till bostäder i kommunens olika tätorter
och bidra till ökad mångfald i boendemiljöerna
verka för att ägardirektivet till det kommunala bostadsbolaget ändras så att
hyresbostäder åter kan byggas
bidra till ökad möjlighet för socialt deltagande och inflytande bl.a. genom att
stödja initiativ till språkcaféer och andra mötesformer
sprida information och kunskaper om demokratiska rättigheter och skyldigheter
samt myndigheters verksamhet
medverka till att det finns öppna mötesplatser som uppmuntrar till initiativ och
möjliggör aktiviteter bl.a. genom våra öppna förskolor och familjecentraler
bidra till ökade möjligheter för ett innehållsrikt vardagsliv även utanför skola och
arbete

Samhällsbyggnad, bostäder och infrastruktur
För oss är tillgången till en bra bostad till en
rimlig kostnad en grundläggande social rättighet.
Bostäder ska 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. 2007 byggdes de senaste
hyreslägenheterna. Det finns med andra ord ett
uppdämt behov av hyreslägenheter i vår
kommun. Ett varierat bostadsutbud är grunden
för ett mera jämlikt och varierat samhälle, vilket
särskilt
måste
beaktas
i
kommunens
bostadsförsörjningsprogram bl.a. genom att
bygga bostäder för alla faser i livet. Vi vill förtäta
för att spara jordbruksmark. Framförallt vill vi
bygga hyresrätter. Byggandet av ESS och MaxLab i Lund ställer också större krav på antalet
hyresbostäder då verksamheten vänder sig till bl.a. gästforskare.
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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 byggnationen 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. Vi förespråkar också att staten går in med fördelaktiga lån, stöd eller kreditgarantier
till ungdomar som saknar möjlighet för att köpa en bostadsrätt.
Kommunikation, trygg miljö samt social och kommersiell service bör planeras in. Det gröna
inom kommunen ska bevaras, men det ska 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 rekreation är viktigt för välbefinnandet.
Vägutbyggnader i kommunen ska varsamt anpassas till naturens villkor. Spridningskorridorer
ska hållas öppna mellan områdena och vattenspeglar öppnas där så är möjligt. Nya
vägsträckningar ska om möjligt läggas utanför tätorterna.
Goda kommunikationer är mycket viktiga för att få en fortsatt positiv 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 mobilitetsplanen ska
prioriteras, liksom arbetet för
Nollvisionen.
Kommunikation i alla dess former
är en förutsättning för tillväxt och
hållbar utveckling i vårt samhälle.
Bredband är en digital motorväg
som ger möjlighet till snabb
kommunikation och tillgång till
information och tjänster. Det är
viktigt att företagen och hushållen i
vår kommun kan dra nytta av de
möjligheter som tillgång till
kraftfullt bredband ger. Då kan
traditionella arbetsmetoder förändras,
nya tjänster och affärsmodeller utvecklas och nya beteenden växa fram.
Alla hushåll och företag bör också ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska
samhällstjänster och service via bredband. När allt fler tjänster i samhället blir digitala måste
alla ges möjlighet att koppla upp sig. Det handlar om att ha en fungerande vardag. Det är i
grunden en demokrati- och rättighetsfråga.
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Vi socialdemokrater vill
2018-2020
• att kraven på ett socialt ansvar hos uthyrarna förstärks, tex. genom att bostäder
avsätts till socialtjänsten redan i exploateringsavtalet
• att införande av en hyresgaranti övervägs så snart det finns en statlig finansiering
• att Sockerbruksområdet byggs ut med bostäder och rekreationsområden
• att ungdomars/seniorers bostadsbehov tillgodoses till en rimlig kostnad
• att olika former av upplåtelseformer ska finnas i nya bostadsområden, och att
hyresrätter ska prioriteras
• att år 2020 bör 80 procent av kommunens befolkning ha tillgång till bredband med
minst hastigheten 100 Mbit/sekund
mandatperioden 2018-2022
• att bättre kontroll sker av såväl markanvändning som prissättning (via ett pristak)
• att det skapas en god boendemiljö för alla
• att en funktionsplan upprättas när markområden upplåts åt exploatörer
• att tillgänglighetsfrågorna uppmärksammas vid bygglovshanteringen
• att utbudet av tätortsnära rekreationsområden utökas
• att järnvägen Malmö-Staffanstorp-Dalby (Simrishamnsbanan) upprustas för
persontrafik
• att kommunen intensifierar sitt arbete för en nollvision i trafiken
• att kommunikationerna mellan Hjärup och Staffanstorp förbättras
• att ringlinjer skapas i de större tätorterna
• att gratis bussturer införs under icke rusningstid för alla över 75 år
• att kommunen verkar för att godstrafiken på södra stambanan läggs på ett
förbifartsspår utanför Hjärup
• att år 2022 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/sekund.
• att kommunen alltid beaktar barnperspektivet
• att vid planering av nya bostadsområden ska även kulturella utsmyckningar inrymmas
^

Kultur- och fritid

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
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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. Internetcafé
(möjlighet till E-sport). Lokalen i Staffanstorps tätort ska 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 inspirerar utövarna.
Studieförbundens verksamheter ute i
kommunerna är av stor vikt inte minst
sett 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. Genom att satsa
på
folkbildning
så
skapas
det
arbetstillfällen och tillväxten ökar i
kommunen.
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. Det fanns
flera kultplatser och hövdingagårdar som
betecknas
som
centralplats
i
Skandinavien. Uppåkra ska vara det
självklara arkeologiska och historiska
målet för medborgarna och besökarna i
Skåne.
Vi socialdemokrater vill
2018-2020
• att ett nytt bad byggs i Staffanstorp
• att det skapas allaktivitetshus i både Staffanstorp och Hjärup
• att musikskolan utvecklas till kulturskola och görs tillgänglig för fler elever bl.a.
genom att sänka avgifterna
• att kulturföreningar får ett ökat ekonomiskt stöd
• att badavgifterna (pensionär- resp familjekort) sänks
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mandatperioden 2018-2022
• att ett utebad utreds i Hjärup
• att fler idrottshallar byggs i kommunen
• att motions- och friskvårdsverksamhet på badet uppmuntras genom att bl.a.
sänka avgifterna
• att kultur- och idrottsaktiviteter uppmuntras och görs tillgängliga för alla
medborgare
• att studieförbundens verksamhet stimuleras
• att föreningar stärks genom bl.a. höjda aktivitetsstöd
• att föreningslivet involveras i det hälsofrämjande arbetet i kommunen
• att kommunen bygger en ny ridsportsanläggning
• att Uppåkra utvecklas till ett Arkeologiskt Center
• att vid planering av nya bostadsområden ska även kulturella utsmyckningar
inrymmas
• att utveckla fritidsgårdsverksamheten och skapa nya mötesplatser/lokaler för
barn- och ungdomsverksamhet
• att som en del av turismen aktivera intresset för kommunens kultur- och
fritidsanläggningar
• att sätta upp informationstavlor vid olika kulturella och historiska platser

Kommunal
teknik,
trafik, avfall, energi,
miljö

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.
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
biflöden 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. Det finns
också skäl till att börja rena Hjärupsbäcken/ Alnarpsdiket.
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Vi socialdemokrater vill
2018-2020
• att en återvinningscentral
för
trädgårdsavfall
inrättas i Hjärup
• att sortering av matavfall
till biogas införs (nästa
upphandling)
• att hushållsnära sortering
av förpackningar införs i
kommunens verksamhet
(nästa upphandling)
• att 30 km/h införs där
behov så finns
mandatperioden 2018-2022
• att vid planering av nya bostadsområden ska grönytor, dagvattendammar och
parker inrymmas
• att bostadsområdena ska vara handikappanpassade
• att nya och befintliga planteringar ska vara attraktiva och hålla en god standard
• att lekplatser ska vara attraktiva, hålla en god standard och vara handikappanpassade
• att en god belysning garanteras i tätorterna och på landsbygden
• att gatubelysningen miljöanpassas enligt den senaste tekniken
• att kommunen arbetar aktivt med energieffektivisering för att minska
miljöpåverkan
• att kommunen ska intensifiera sitt arbete för Nollvisionen i trafiken
• att åar och vattendrag skyddas och renas
• att restaureringen av våra våtmarker och åar fortsätter och att man ökar dess
tillgänglighet för medborgarna
• att Staffanstorps tillsammans med berörda kommuner satsar på
miljöförbättrande åtgärder i Alnarpsån
• att arbetet med VA-sanering fortsätter och att beslutad plan samordnas
med ”asfaltering/toppbeläggningsplanen”
• att kommunen stimulerar utveckling av alternativ energiproduktion
• ta tillvara de vattenresurser i kommunen som idag ej utnyttjas (ex. Sockerbruket,
Torreberga)
• att arbetet med VA-sanering fortsätter och att beslutad plan samordnas
med ”asfaltering/toppbeläggningsplanen”
• att Staffanstorps kommun (anställer en miljöstrateg som) arbetar övergripande
tillsammans med fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna och för att
förbättra miljön på alla områden i kommunen
• att kommunen stimulerar användning av alternativ energiproduktion, som t ex
solpaneler
• att arbeta för att laddstolpar för elfordon sätts upp i Staffanstorps kommun
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•
•
•

att vid inköp av nya bilar i kommunens verksamhet ska bilarna bytas till biogaseller eldrivna bilar
att vid upphandling av verksamheter kräva att företagen använder fossilfria
fordon där sådana finns
utreda konstgräsplaners påverkan ur miljösynpunkt

Lokaler

Den
övergripande
ambitionen ska vara att
tillhandahålla ändamålsenliga
lokaler till så låg kostnad
som möjligt. Detta ska
åstadkommas genom att inte
ha överytor, samutnyttja
lokaler samt avyttra lokaler
som inte behövs för
kommunens
fortsatta
verksamhet. Kommunens
verksamhet ska bedrivas i
moderna lokaler som fyller
kraven på god inomhusmiljö samt är energieffektiva och följer kommunens miljöambitioner.
Behovet av lokaler ska i första hand tillgodoses inom det kommunägda bolagets
fastighetsbestånd. I andra hand kan lokaler hyras av externa fastighetsägare. Lokaler får inte
hyras externt om egna lokaler finns lediga och kan anpassas för verksamheten. Vid
avveckling av lokaler gäller motsvarande prioritering det vill säga i sista hand ska
verksamheten lämna lokaler ägda av kommunen.
Vi socialdemokrater vill
mandatperioden 2018-2022
• att behovet av lokaler ska i första hand tillgodoses inom det kommunägda
bolagets fastighetsbestånd (gäller såväl nybyggnation som förhyrning)
• 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
• att en utredning görs om kommunens fastigheter (inkl vatten- och
avloppsanläggningar) ska återföras i kommunens egen förvaltning

KHP 2018-2022

23

