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Valprogram
Detta program är ett levande dokument och ska
vara föremål för ständig diskussion fram tills
årsmötet 2018.
Staffanstorp ska vara en trygg och attraktiv
kommun att bo i. Genom sitt geografiska läge
och nära till allt ska det vara det självklara valet
för de som vill bo och verka i sydvästra Skåne.
Det ska vara en kommun som präglas av trivsel,
god service, goda kommunikationer, tillgång till
många arbetstillfällen och valfrihet.
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. 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 ändå måste
utföra skall präglas av god service och hög
kvalitet.
Staffanstorp ska därför även i fortsättningen ha
ett lågt och på sikt ett lägre skatteuttag.

Om vi ska lyckas med det krävs det ordning och
reda i ekonomin.
Vi vill för den kommande mandatperioden 2018
till 2022 särskilt arbeta för står att läsa på sidorna som följer.

Skola och förskola
Etablering av alternativa skolor och förskolor ska
stimuleras. Detta är en förutsättning för det fria
skolvalet.
Ordning och reda i skolan ska råda. Det ska
vara en trygg arbetsmiljö där nolltolerans mot
mobbing råder. Ingen ska känna rädsla att vistas
på arbetsplatsen. Respekt ska visas för
varandra.
Vi vill dessutom:
Förstärkt elevpeng, d.v.s. att mer pengar går till
eleverna i undervisningssituationen och
mindre till central administration.
Värna lärarnas arbetsmiljö och auktoritet i skola
och förskola.
Nivågruppera undervisningen så att elevens
individuella behov tillgodoses.
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.
Öka andelen lärarledd undervisning.
Vi vill att lärarna ska jobba mer med eleverna
och mindre med administration och
dokumentation.

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. Det är viktigt att kunna välja den
service och det boende som passar den äldres
livssituation. Därför måste alternativa
boendeformer skapas.
Eget boende med hemtjänst, trygghetsboende
och särskilt boende är exempel på boende som
ska finnas tillgänglig i kommunen.
Trygghetsboende är ett boende som helt finansieras av den boende själv och som erbjuder
viss sjukvårdsinsats samt tillgång till gemensam
matsal. Kommunen har infört lag om valfrihet i
omsorgen.

Vi vill dessutom:
Valfrihet att som biståndsbedömd fritt välja matleverantör t ex av någon restaurang i
samhället. Merkostnaden utöver kommunens
baskostnad svarar den enskilde för.
Erbjuda fler stimulerande aktiviteter. 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 s.k. ”ett telefonnummer
in”.
Sätta press på regionen att etablera ytterligare
en vårdcentral i Staffanstorp.
Anvisa lämplig mark för trygghetsboende.

Kultur och fritid
Kommunen har ett rikt föreningsliv. Det vill vi värna och stödja. Alla frivilliga kraftersom engagerar
sig för att ungdomar ska få en meningsfull fritid
är värd all uppskattning. Genom detta hindras
många unga att hamna i dåliga miljöer.
Vår satsning på bibliotek och annan kulturverksamhet röner uppmärksamhet. Ideella
kulturföreningar kompletterat med det rika
kulturutbud som finns i vår närhet är en viktig
resurs för kommunen. Goda kommunikationer
med Malmö och Lund är också v denna anledning viktig.
Vi vill dessutom:
Stimulera föreningar att försöka engagera ”utsatta ungdomar”.
Flexiblare verksamheter vid våra fritidsgårdar.
Utreda införande av fritids- och kulturcheck. Idag
får inte all fritidsverksamhet
kommunalt stöd. Bidraget bör rikta sig till den
enskilde utövaren.

Rusta upp våra fritidsområden t.ex. Gullåkra
mosse med grillplatser och dylikt.
Fler markerade löpslingor, gång- och cykelvägar
används för detta.

Samhälle och miljö
Många människor söker sig till sydvästra Skåne
av olika anledningar, t ex för arbete, utbildning
eller att man vill ”komma hem”.
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 möjlighet
till arbete, sysselsättning och utbildning. Bra
vägnät och goda allmänna kommunikationer är
emellertid en förutsättning för detta.
Vi vill dessutom:
Satsa på ett varierat boende inom centrala delar
av Hjärup, Staffanstorp och Nordanå.
(Sockerbruksområdet, Vikhem, ”Skanska” i
Hjärup, Jakriborg mm)
Förtäta i de centrala samhällena. Ex ”busstorget”, området kring Roos damm m fl.

Miljövänliga superbussar till Lund och Malmö. I
anspråktagande av banvallen för dessa.
Fortsatt bra beredskap för företagsetableringar.
Utveckla ett levande centrum i både Hjärup och
Staffanstorp.
Rena och skräpfria samhällen med trivsamma
miljöer.
Ge förutsättningar för närproducerade produkter
vid upphandlingar.
Ge förutsättningar för etableringar av ”bondens
marknader”.
Kommunens egna byggnader ska byggas i
enlighet med miljöcertifieringskrav.

Trygghet och säkerhet
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.
I vår kommun utsätts vi då och då för inbrottsvågor och även våldsbrott. Detta måste vi
stävja och göra allt för att förhindra.
Vi vill dessutom:
Ha 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.
Installera övervakningskameror på särskilt utsatta områden.
Ökat samarbete mellan polis, skola och sociala
verksamheter.
Satsa på brottsförebyggande åtgärder.

Inbjuda och särskilt stödja föreningar som engagera sig för att aktivera ungdomar i
riskzonen. Fältgruppen ska därvid vara en
resurs.
Värna om en fortsatt hög brandsäkerhet och
förebyggande säkerhetsarbete.

Flyktingmottagning
och integration
Sverige har under de senaste åren tagit emot en
oproportionerligt stor del av flyktingar
som anlänt till EU. 163 000 personer sökte asyl
i Sverige under 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 tvingas 2017-2018 att ta emot ca
200 personer trots att bostäder saknas, vilket
tvingar fram tillfälliga lösningar. Det främjar
inte integrationen och staten måste ändra sitt
förhållningssätt.
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 föreslår, köpa in bostäder i stor
skala, kommer Moderaterna i Staffanstorp
aldrig att medverka till. Det vore djupt orättvist
och dessutom vore det att riskera kommunens
ekonomi.

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.
Kommunens ekonomi ska präglas av stabilitet och
finansiell styrka.
Den kommunala skattesatsen ska hållas oförändrad på kort sikt, på sikt ska skatten sänkas.

Slutord
Moderaterna i Staffanstorp går till val som
självständigt parti och vårt mål är alltid att
bli så stora så att vår politik får genomslag, helst
genom egen majoritet. I en situation
där vi inte uppnår egen majoritet strävar vi efter
samarbete med andra partier.
Moderaterna i Staffanstorp är beredda att samarbeta med andra partier som delar
merparten av vårt valprogram.

