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Kristdemokraternas förslag till budget 2022 
 

 
 
Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är 
nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. 
 
Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor. Vårt partinamn berättar 
vad vi står för – en demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Välfärden och 
de goda värderingarna utmanas på ett sätt som inte skett förut. Då behövs samhällskrafter 
med en trygg värderingskompass och politiker som vågar prioritera. 
 
Vi Kristdemokrater lägger förslag som kommer att möte de utmaningar vi befinner oss i men 
också förslag som stärker Staffanstorps kommun för framtiden. Vi behöver förbättra för våra 
äldre, minska barngrupperna, öka tryggheten och säkerheten, stärka förutsättningar för våra 
företag i vår kommun, och fortsätta stärka vårt civilsamhälle och då framförallt våra 
föreningar i kommunen.  
 
Enligt kristdemokratiskt synsätt ska samhället byggas underifrån. Människor, som till sin 
natur är sociala varelser, formar gemenskaper med frihet och förvaltarskap, rättigheter och 
skyldigheter utifrån särskilda ändamål. Det börjar med gemenskaper som uppstår naturligt, 
såsom familjer, släkt och vänner. Också det civila samhällets övriga gemenskaper som 
grannskap, intresseföreningar, fackföreningar och trossamfund kan rationellt motiveras 
utifrån sin ändamålsenlighet. Vi kallar dem för naturliga gemenskaper. De utgör stommen i 
samhället och kompletteras med lokala och regionala gemenskaper till den statliga nivån.  
 
Staffanstorps har ett starkt civilsamhälle och som har visat stort engagemang och omsorg 
under pandemi. Vi har fantastiska barnskötare, dagmammor, förskollärare och lärare som 
har fått ställa om och fortsätter göra allt för våra barn och unga. Omsorgspersonal som sliter 
för att både säkerställa god vård och rädda liv. Föreningar som kämpar oavbrutet för de 
medborgare som står utan mat eller är ensamma även i denna rika kommun.  
 
Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, vård och omsorg 
ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga, 
andliga och materiella behov. Denna samhälleliga skyldighet innebär att äldreomsorgen 
måste vara väl utbyggd med hemtjänst och olika former av dagverksamhet samt ett varierat 
utbud av boendeformer. Detta arbete måste fortsätta i vår kommun.  



 
 

 
 
I takt med att allt fler världen över vaccineras, har restriktioner lättats och 
tillväxten tagit fart, både i Staffanstorp, i Sverige och i omvärlden. 
 
Den närmaste tiden ser fortsatt ljus ut. Hushållens konsumtion ökar rejält när restriktioner 
lättar och BNP-tillväxten är stark i år (4,4 procent) och nästa år (3,6 procent), även om 
återhämtningen då går in i en lugnare fas enligt Konjunkturinstitutets prognos. Efterfrågan 
på svenska exportvaror är god och näringslivet visar på goda anställningsplaner i flera 
branscher, men signalerar också brist på arbetskraft även i Staffanstorp.  
 
Trots denna snabba uppgång ur den ekonomiska krisen finns stora osäkerhetsfaktorer. 
Risken för fortsatt smittspridning globalt och återinförda restriktioner som följd av det, 
riskerar att dämpa tillväxten i en liten exportberoende ekonomi som Sverige. Ojämn 
vaccintillgång i omvärlden och risk för nya mutationer ökar dessa osäkerheter.  
 
Utöver fortsatta risker med pandemins utveckling finns andra osäkerhetsfaktorer. Problemen 
med leveranser av insatsvaror kan fortsätta att hämma produktionen. Företagens signaler om 
brist på arbetskraft, i kombination med höga arbetslöshetssiffror, indikerar också 
kompetensbrist och matchningsproblem på arbetsmarknaden, vilket påverkar tillväxten 
negativt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hela Staffanstorp ska fungera 

I denna budget som vi presenterar så har vi 5 områden som vi anser är av stor 
betydelse att arbeta starkare med under 2022. De 3 områden har särskilt fokus 
och det är förskolan och barngruppernas storlek, de äldre och valfrihet samt 
trygghet och säkerhet.  

 
 
Förskolan och prioritering av barngruppernas storlek 
 
En majoritet av våra barn går i grupper som är större än vad forskningen rekommenderar, 
för att barnen ska utvecklas på bästa sätt. Förutom att det då är dåligt för barnen, tillvaratas 
inte förskolelärarnas kompetens om de har omöjliga förutsättningar. För en god tillväxt krävs 
en god uppväxt. Mindre barngrupper i förskolan är en viktig pusselbit. Kristdemokraterna 
har den politiska viljan och är beredda att göra de prioriteringar som krävs, för att 
Staffanstorp ska bli Sveriges bästa kommun att växa upp i. 
 

• Att barn som är tre år och under inte ska behöva tillhöra grupper som är större än 12 
barn i Staffanstorps kommun.  
 

Som förälder ska man kunna lita på förskolan i Staffanstorp. Med ett tak för barngrupperna 
åstadkommer vi ökad lugn och ro för barnen och bättre förutsättningar för förskolans 
pedagoger att kunna ge barnen en bra tillvaro. 
 

• Maxtaxan ska göras differentierad. Det är rimligt att man betalar i relation till hur 
mycket barnomsorg man nyttjar. Om det lönar sig att hämta tidigt är det sannolikt att 
fler som kommer att göra det, vilket kan minska trycket på förskolan och samtidigt ge 
barnen kortare vistelsetid på förskolan. 

• Flexiblare tider på förskolan för föräldralediga och studerande.  

• Minska förskolepersonalens administrativa och dokumenterande arbetsuppgifter – ge 
större utrymme för personalen att prioritera tid med barnen. 

• Mindre barngrupper ska prioriteras framför att barn till föräldralediga erbjuds fler 
timmar i förskola eller annan pedagogisk omsorg. 



 
 

 

Äldre 

Vi kan dessvärre konstatera att äldre och riskgrupper har drabbats allvarligt 
under pandemin. Vi behöver också säkerställa att personalen, som gör ett sådant viktigt 
arbete, känner trygghet och stabilitet i sitt yrke. Vi vill bygga ett samhälle där människor kan 
åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin 
vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och 
omsorg. Krisen har också visat på hur äldre mår dåligt av att isoleras och att det finns ett 
stort behov av gemenskapsfrämjande aktiviteter. I Staffanstorp finns Trivselpunkten som 
aktivt arbetar med att öka livskvalitet och hälsa för äldre och personer med psykisk ohälsa.  
 

• Vi Kristdemokrater vill införa en äldreboendegaranti där varje person över 85 år har 
rätt till ett anpassat äldreboende om de anser att de är otrygga eller isolerade i sitt 
nuvarande boende. I Staffanstorp så har vi, tack vare en offensiv allianspolitik, 
möjligheten att införa denna valfrihetsreform och det borde vara en självklarhet. 

• Att säkerställa att trivselpunkten och Pilegårdensrestaurang fortsätter att hålla öppet 
för våra äldre som en mötesplats i vår kommun.  

• Att arbeta för att omvandla timanställningar till tillsvidareanställningar i 
äldreomsorgen så att fler blir fast anställda. 

• Anordna aktiviteter tillsammans med kulturaktörer i Skåne för att besöka våra olika 
boenden men även anordna utomhusaktiviteter.  

Individuella behov ska vara utgångspunkten för service, vård och omsorg och 
förhållningssättet ska genomsyras av respekt för den enskildes integritet och rätt till 
självbestämmande. Därför måste utformningen av det stöd som ges präglas av valfrihet. En 
stor öppenhet måste finnas för olika former av vård och omsorg. Äldreomsorgsverksamheten 
ska därför bedrivas i både privat och offentlig regi. Genom stödinsatser ska det också finnas 
möjlighet att bo kvar hemma för dem som så önskar. Det är viktigt att den ovärderliga resurs 
som anhöriga oftast utgör förvaltas väl genom bemötande och tillgång till råd och stöd. 



 
 

 
 
Trygghet och säkerhet 
 
Kamerabevaka fler områden - Ny lag från 2018 underlättar möjligheten till 
kamerabevakning. Med hjälp av kamerabevakning av offentlig miljö kan tryggheten och 
säkerheten öka, skadegörelse förhindras och brott förebyggas och uppklaras. 

• Se över möjligheten att kamerabevaka fler platser i Staffanstorp.  
 

Störande larm på utsatta platser - För att motverka skadegörelse och skydda vissa 
miljöer från att bli tillhåll för ungdomar och gäng kan störande larm användas. Finns på sina 
håll i landet, exempelvis i Kalmar, med upplevd positiv verkan. Störande larm är en censor 
kopplat till ljud och ljus.  

• Installera störande larm på vissa tider vid fler av våra förskolor, grundskolor samt 
omsorgsboende. Även vid våra idrottsanläggningar eller i fastigheter där man inte kan 
ha ett inbrottslarm. 
 

SSPF-Samverkan - Genom att kommun, myndigheter och organisationer går ihop om 
gemensamma åtgärder kan kriminalitet effektivare motverkas. Samverkan runt unga som 
riskerar att hamna i en kriminell livsstil har utvecklats det senaste decenniet.  

• Att Staffanstorp börjar med arbetssättet SSPF (socialtjänst, skola, polis, fritid). 
 

Stärkt socialtjänst - Medarbetarna inom socialtjänsten behöver bra stöd och resurser för 
att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. 

• Bemanna upp socialtjänsten i Staffanstorp.  
 

Tidigare insatser i skolan - En bra skola har förebyggande verkan. För att höja andelen 
elever som går ut skolan med fullständiga betyg krävs tidiga insatser. Att tidigt fånga upp 
elever måste vara högsta prioritet. Allt för många barn får speciallärarstöd väldigt sent i 
skolgången, med tyngdpunkt i högstadiet. Det innebär att många har gått med svårigheter 
länge. Har man inte fått grunderna i läsning från början påverkar det skolgången i så gott 
som alla ämnen.  



 
 

• Säkerställa att extra stöd och hjälp sätts in tidigt, innan barnets problem vuxit sig allt 
för stora. Insatser som fler speciallärare, sommarskola och läxhjälp är viktiga för att 
motverka att elever hamnar efter.  

• Vi vill även se stöd till organisationer som erbjuder läxhjälp. 
 

Ansvarskontrakt - Ökad arbetsro i klassrummen. Lärarna ska ha stöd från skolledningen 
och slippa att känna sig ifrågasatta när de eftersträvar ordning och reda. Vi vill lyfta fram 
föräldrarnas roll för ordning och reda i klassrummen genom ett ansvarskontrakt.  

• Att ta fram ett ansvarskontrakt som skall precisera vad som är skolans och lärarens 
ansvar och vad som är föräldrarnas ansvar när det gäller elevens utbildning och 
ansvar att uppföra sig. 
 

Nya Fältgruppen i Staffanstorp - Vi behöver en fältgrupp i Staffanstorp som arbetar för 
och med ungdomar i Staffanstorp, för att förhindra eller bryta en negativ utveckling vad 
gäller missbruk, kriminalitet eller annat destruktivt beteende. Idag växer den psykiska 
ohälsan bland våra ungdomar och då behöver vi denna uppsökande verksamhet för att nå 
även dessa ungdomar. Vi har alla hört vittnesmålen av ungdomarna själva i Staffanstorp om 
betydelsen av fältgruppen. 

• Att vi startar en ny fältgrupp i Staffanstorp.  
 

Stöd till jourer - Det är viktigt att kommuner stödjer jourverksamhet som kan ge hjälp åt 
utsatta, såsom ideella kvinno-, mans-, ungdoms- och tjejjourer, samt jourer specialiserade på 
att arbeta mot incest och sexuella övergrepp. 

• Att vi stödjer jourverksamheter med resurser. 

• Att väntetiden är kort till familjerådgivningen för de som behöver ”friskvård” eller 
”krishjälp” i sin relation.  

• Att vi ser över att ha så kallat Idéburna offentliga partnerskap, IOP, om det kan vara 
en samverkansform för att säkra att stödet har långsiktiga villkor. 
 

Trygghet i offentliga miljöer - Staffanstorp upplevs inte på samma sätt av alla som bor 
här eller besöker oss. Forskning och trygghetsundersökningar i allmänt visar att kvinnor i 
mycket högre grad än män upplever otrygghet när de vistas i det offentliga rummet, framför 
allt på kvällar och nätter. Staffanstorp skall upplevas tryggt av alla som bor här eller besöker 
oss.  

• Att vi ser över belysning i utemiljöer, motverka klotter och nedskräpning. 

• Att vi röjer upp växtlighet där den inverkar negativt på tryggheten i samverkan med 
Staffanstorps medborgare.  

• Prioritera skötseln av den offentliga miljön - De aktörer som bär ansvaret för att sköta 
offentliga platser har en viktig uppgift när det gäller att skapa omgivningar som 
förknippas med positiva känslor. 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

Stärka företagen och arbetsmarknaden 
 

 
 

Det ska finnas goda villkor för att starta och driva företag. Även den som varit 
arbetslös länge eller som på annat sätt har svag anknytning till 
arbetsmarknaden måste kunna få ett arbete 

Jobb skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta eller utveckla ett 
företag, förverkliga en idé och riskera sitt sparkapital. Fyra av fem jobb skapas av de små 
företagen. Nya jobb kan inte kommenderas fram av politiker. Det privata näringslivet och det 
enskilda entreprenörskapet har alltid, är, och kommer alltid att vara grunden för 
Staffanstorps och Sveriges välfärd. 

Stärka företagarna i vår kommun   

• Informera våra lokala företag om upphandlingar och inköp som sker i 
grannkommuner. Genomför en genomlysning av kommunens verksamheter och se 
om det finns områden i egen regi som i stället kan utföras av lokala företagare. 

• Att Staffanstorps kommun kortar ned betaltider till kommunens leverantörer. Det 
görs genom att hantera fakturor och betalningen av dessa skyndsamt, för att på så sätt 
bidra till att stärka företagens likviditet. 

• Om kommunen behöver göra inköp inom ramen för LOU, försök att dela upp 
upphandlingarna så att även mindre lokala företag kan lägga anbud. Vid akuta 
situationer har upphandlande myndigheter möjlighet att göra undantag från 
lagstiftningen och i stället direktupphandla. 

Arbetsmarknadsåtgärder - En av Sveriges och Staffanstorps mest angelägna utmaningar 
är nu att snabbt få in människor som förlorat sina jobb under pandemin på arbetsmarknaden 
igen. Det bör särskilt understrykas att jobb huvudsakligen skapas genom att entreprenörer 
startar och driver framgångsrika och välmående företag. Ett gott företagsklimat är nyckeln 
till att kunna möta framtida utmaningar och öka resurserna till vår gemensamma välfärd.  

• Inför en vikariepool eller e-tjänst där egenföretagare och personal hos företag med 
arbetsbrist kan anmäla sitt intresse för tillfällig anställning inom kommunen där det 
blir arbetskraftsbrist i samhällsviktiga funktioner. 



 
 

Stärka civilsamhället i vår kommun 

 
Samhället är så mycket mer än det offentliga, 
alltså stat, landsting och kommuner. För oss är 
civilsamhället en av samhällets grundbultar – 
familjen, ideella organisationer, föreningar, 
byalag, kooperativ, stiftelser, fackföreningar, 
ekonomiska föreningar och politiska partier. De 
ideella organisationerna är centrala i 
demokratiarbetet. Genom sitt arbete 
upprätthåller de demokratiska traditioner, 

liksom kunskap om förenings- och mötesfrihet och opinionsbildning. 
 
Staffanstorps har ett rikt föreningsliv och ett stort ideellt engagemang. Även om 
engagemangsgraden är generellt hög så står fortfarande en hel del utanför och 
det är ett hot mot samhällsgemenskapen.  
 
I spåren av pandemin ser vi också det underskott på gemenskap som byggts upp. Barn och 
unga har trillat ur föreningslivet, rört sig mindre och träffat färre närvarande vuxna. Personer 
i utsatta situationer har tappat sammanhang för stöd och hjälp. Många äldre har isolerats i 
hemmet.  
 

• Vi Kristdemokrater vill stärka föreningsklimatet i vår kommun genom att till exempel 
införa en fritidspeng som kan sökas av barnfamiljer med försörjningsstöd, för att 
stödja barnens föreningsengagemang.  

• Vi vill även att ersättningen till föreningar ökar, samt se över möjligheten att införa en 
fritidsbank i samverkan med våra föreningar.  

• Stärka samverkan genom att skriva en överenskommelse om samverkan mellan 
Staffanstorps kommun och det civila samhället. 

• Stärka föreningsstödet i vår kommun till våra föreningar för barn och unga och till 
våra pensionärsföreningar.  

• Stärka våra byalag så att vi får en hel kommun som lever.  

 



 
 

God ekonomiska hushållning  

Kristdemokraterna vill ha en ekonomisk politik som 
stödjer ett samhälle där varje människas förmåga tas 
tillvara och som underlättar för alla att gå från 
utanförskap till arbete. Den ekonomiska politiken ska 
också skapa förutsättningar för människor att bygga 
goda relationer och känna trygghet och tillit. Den skall 
stärka familjer och civila samhället, vilket är en grund 
för ett samhälle byggt på gemenskap där människor 
känner tillit till varandra. 
 
 

För att kunna göra satsningar så krävs det också att vi ser över våra verksamheter samt ha en 
god ekonomisk hushållning. Det betyder att kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt. Det betyder också att kommunen ska betala för dagens 
verksamhet och inte skjuta kostnader på framtida generationer. 
 
Enligt kommunallagen så är god ekonomisk hushållning ett överordnat mål för kommunerna 
men det är också ett komplicerat mål för en kommun. till exempel så måste ett eventuellt 
underskott täckas av överskott de följande åren. Men om ett överskott uppstår vid årets slut 
får det inte användas för att kompensera för framtida underskott. Detta om något borde ses 
över men det är inte en kommunal fråga.  
 
I kommunallagen fastslås vad budgeten ska innehålla. ”Kommuner och landsting ska varje 
år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska upprättas så att 
intäkterna överstiger kostnaderna. I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Av 
budgeten ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska 
ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för 
en god ekonomisk hushållning ska anges. Budgeten ska även innehålla en plan för 
verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för 
ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. Planen 
ska innehålla sådana finansiella mål som anges i första stycket.” 
 
Som politiker har vi ett stort ansvar när vi lägger fram en budget i fullmäktige eller när vi är 
med och beslutar om en budget. Detta är ett ansvar som vi har fått förtroende av våra 
medborgare, ett ansvar som vi inte kan smita undan utan vi måste ta oss tiden som krävs för 
att sätta oss in i en budget.  
 
Det är här som själva hantverket att vara politiker kommer in. Vi behöver rationalisera bort 
det som inte ligger inom politikens huvudsakliga verksamhetsområde och kärnuppdrag. Vi 
måste börja att effektivisera och det på alla områden även på den politiska organisationen.  



 
 

 
 

Budgetförutsättningar  

 
När vi pratar om effektivisering så börjar det hos oss politiker och vi måste vara förebilder. 

Tyvärr så togs det ett beslut den 5 november 2018 om att förändra nämndorganisationen 

samt den 10 december 2018 om att ändra ersättningar till kommunala förtroendevalda som 

ökade kostnaden för den politiska organisationen kraftigt i Staffanstorps kommun. 

 

Målet med förändringen var positivt då man ville skapa större effektivitet genom en tydligare 

uppdelning av kommunens olika ansvarsområden men det innebar inte någon effektivisering 

i kostnader utan istället så ökade de fasta arvoden i vår kommun. Att öka kostnaden för den 

politiska organisationen är inte borgerlig politik.  

 

• Vi Kristdemokrater ser här en besparingsmöjlighet på 2,0 miljoner kronor. Kortfattat 

avser vi att månadsarvodets procentsats skall sänkas, att månadsarvodet inte längre 

skall följa grundarvode för riksdagens ledamöter samt att förändra resekostnader.  

• Det är inte heller rimligt att avsätta medel för tjänster som politiska sekreterare i 

Staffanstorps kommun som inte används varje år utan sparas som en valfond.  

• Att arvodeshöjningar pausas under 2022.  

 

 



 
 
Skatte- och statsbidragsintäkterna är planerade utifrån Sveriges kommuner och 

regioners (SKR) prognos justerat för egen befolkningsprognos (scenario tillväxt och cirkulär 

2021:31).  

 

Skattesatsen 

 

Skattesatsen sänks från 19,54 % till 19,34 %, vilket innebär en skattesänkning på 20 öre.  

 

Övriga budgetförutsättningar 

 

• Det ekonomiska utrymmet har beräknats utifrån ett resultat på 4,0 mnkr.  

• Kommunernas intäkter av skatter och bidrag bestäms av antalet invånare i 

kommunen den 1 november året innan. Invånarantalet per den 1 november år 2021 

beräknas uppgå till 26 162. 

• Lönekompensation (+2,5%) 

• Den genomsnittliga räntan är budgeterad till 0,9 % och räntan på 

överskottslikviditeten till 0 %. 

• Prisjustering övriga kostnader (totalt 1,00 %) och en effektivisering på (totalt 1,00 %) 

• Reserven för oförutsedda händelser kommer att uppgå till 2,00 mnkr.  

• Realiseringen av övervärden i den långfristiga portföljen har budgeterats till 10,00 

mnkr.  

• Borgensavgiften från de kommunala bolagen har budgeterats till 3,2 mnkr och 

utdelningen till 2,0 mnkr. 

• Finansnettot och avskrivningarna har beräknats på en investeringsvolym på totalt 93 

mnkr netto år 2021 varav 60 mnkr i den skattefinansierade verksamheten och 33 

mnkr i den avgiftsfinansierade.  

• Hyreskostnaderna är uppräknade med 1,2 % i jämförelse med år 2021. 

• PO-pålägget (arbetsgivaravgifter, försäkringar och kompletteringspensioner) 

beräknas till 40,15 %. 

 

Pensionsskuld 

 

• Pensionsskulden redovisas enligt den så kallade fullfonderingsmodellen vilket 

innebär att hela skulden finns upptagen i balansräkningen. 

• Pensionsskulden beräknas minska med 13,1 mnkr år 2022 och 

Pensionsutbetalningarna beräknas uppgå till 32,9 mnkr år 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kommunbidrag per nämnd och investeringsbudget  
 
Utifrån budgetförutsättningarna får följande nämnder dessa kommunbidrag för 2022 (tkr) 
 

 
 

Budgetramar per 
nämnd/balansenhet (tkr) Budget 2023 Budget 2024 

Politisk verksamhet 4 990 5 100  

Kommunstyrelse 272 550 275 360  

Utbildningsnämnd 903 900 949 300  

Omsorgsnämnd 357 380 370 100  

Stadsbyggnadsnämnd -190 -180  

Arbetsmarknadsnämnd 59 080 62 330  

Samarbetsnämnd 2 (Geoinfo) 2 490 2 760  

Va-Verket 3 600 4 030  

Renhållning 1 110 1 110  

Totalt 1 604 910  1 669 910  

 

 

 

Budgetramar per 

nämnd/balansenhet (tkr)

Kristdemokrate

rnas förslag till 

budget 2022

SD + M-budget 

förslag 2022 Skillnad

Politisk verksamhet 4 890 4 890 0

Kommunstyrelse 269 770 271 770 -2 000 

Utbildningsnämnd 860 650 858 650 2 000

Omsorgsnämnd 345 100 341 100 4 000

Stadsbyggnadsnämnd -190 -190 0

Arbetsmarknadsnämnd 56 000 56 000 0

Samarbetsnämnd 2 (Geoinfo) 2 250 2 250 0

Va-Verket 3 210 3 210 0

Renhållning 1 110 1 110 0

Totalt 1 542 790 1 538 790 4 000

Budgetförutsättningar (tkr)

Kristdemokrate

rnas förslag till 

SD + M-budget 

förslag 2022 Skillnad

KS reserv oförutsett 2 000 2 000 0

Avskriningar 42 669 42 669 0

Kommunalskatt 1 250 600 1 250 600 0

Utjämningsbidrag 310 200 310 200 0

Finansnetto 3 200 3 200 0

Årets resultat 4 000 8 000 -4 000 

Skattefinansierad verksamhet 60 000 57 000 3 000
Avgiftfinansierad verksamhet 33 000 33 000 0



 
 

KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ansvarar för 
utvecklingen av den kommunala demokratin, den översiktliga användningen av mark och 
vatten, mark- och bostadspolitiken, energiplanering, trafikpolitiken och miljöfrågor. Den 
ansvarar även för biblioteksverksamhet, fritidsanläggningar och föreningslivskontakter. 
Kommunstyrelsens ram har även efter effektiviseringar på den politiska organisationen med 
2 mnkr ökats med 11 750 tkr, + 4,55 % i jämförelse med budget år 2021 för att arbeta med att 
motverka pandemins effekter.  
 

OMSORGSNÄMNDEN 
 
Omsorgsnämndens övergripande uppgifter är att fullgöra kommunens uppgifter inom 
socialtjänstlagen avseende omsorg av äldre personer, personer med funktionshinder och 
beslut angående färdtjänst och riksfärdtjänst. Verksamheten omfattar bland annat bistånd i 
form av hjälp i hemmet, verksamhet med personligt ombud och särskilt boende för service 
och omvårdnad av äldre samt bostad med särskild service för funktionshindrade.  
Omsorgsnämndens ram har utökats med totalt 15 730 tkr, +4,78 % i jämförelse med budget 
år 2021. 
 

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN  
 
Arbetsmarknadsnämnden övergripande uppgifter är att fullgöra kommunens uppgifter enligt 
socialtjänstlagen. Verksamheten omfattar bland annat förebyggande socialt arbete, bistånd 
enligt socialtjänstlagen, familjerättsligt arbete, åtgärder för att motverka arbetslöshet, 
integrationsfrågor och vuxenutbildning.  
Arbetsmarknadsnämndens ram har utökats med totalt + 2 930 tkr, +5,52 % i jämförelse med 
budget år 2021. 
 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
Utbildningsnämndens övergripande uppgifter är att fullgöra kommunens uppgifter inom det 
offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna. Nämnden ansvarar bland annat för 
grundskolan, gymnasieskolan, barnomsorg, skolbarnomsorg och fritidshem.  
Barn- och utbildningsnämndens ram har utökats med 46 350 tkr, + 5,69 % i jämförelse med 
budget år 2021. 
 

STADBYGGNADSNÄMNDEN 
 
Stadsbyggnadsnämndens övergripande uppgifter är att fullgöra kommunens uppgifter inom 
plan- och byggväsendet, att utöva tillsyn och övervakning enligt miljöbalken. Verksamheten 
omfattar bland annat att bistå kommunstyrelsen i arbetet med översiktlig planering av 
användning av mark och vatten samt att besluta i frågor om hälsoskyddsområdet, livsmedels- 
och foderområdet samt närliggande områden. 
Stadsbyggnadsnämndens ram har utökats med -670 tkr, i jämförelse med budget år 2021. 
 
 
 



 
 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 
Vi Kristdemokrater i Staffanstorps kommun yrkar på att kommunfullmäktige besluta: 
 
att för år 2022 fastställa skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära 
inkomstskatten till 19,34 kronor vilket innebär en sänkning med 20 öre, samt 
 
att besluta om kommunbidrag för drift av verksamhet år 2022 enligt följande: 

 
A.  Politisk verksamhet    4 890 000 kr 
B.  Kommunstyrelsen    269 770 000 kr 
C. Utbildningsnämnden    860 650 000 kr 
D.  Omsorgsnämnden   345 100 000 kr 
E.  Stadsbyggnadsnämnden    -190 000 kr 
F.  Arbetsmarknadsnämnden    56 000 000 kr 
H.  Samarbetsnämnd 2    2 250 000 kr 
 

att fastställa budgeterat resultat för Kommunstyrelsens avgiftsfinansierade verksamheter till 
4 320 000 kr, alltså 3 210 000 kr för VA verket och 1 110 000 kr för renhållningen, samt 
 
att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym för år 2022 till 93 mnkr varav 60 
mnkr i den skattefinansierade verksamheten och 33 mnkr i den avgiftsfinansierade, samt 
 
att uppdra till Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av Staffanstorps kommuns 
investeringsvolym för år 2022 mellan de olika projekten, samt 
 
att för Staffanstorps kommun fastställa flerårsplan för åren 2023 - 2024 i enlighet med 
Kristdemokraternas förslag, samt 
 
att fastställa finansiering av budget 2022 för Staffanstorps kommun, enligt 
Kristdemokraternas förslag till budget, samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2022 besluta om nyupplåning till ett 
sammanlagt belopp om maximalt 60 mnkr, samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2022 besluta om omsättning, d v s upplåning 
till motsvarande belopp, av de lån som förfaller till betalning under år 2022, samt 
 
att arvodena till Staffanstorps politiker inte räknas upp 2022 utan fryses på nivån som gäller 
2021. 
 
 
 
 
________________________________________ 
 
Magnus Lunderquist, Kristdemokraterna 
 


