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Staffanstorp – första kommun i
Skåne att bli utvald som

Safe Community

Internationellt arbete
ger vidgade vyer åt Staffanstorps

ungdomar

Bäste Staffanstorpsbo!
Det är roligt att
leda en kommun
det går bra för,
framförallt som
vi kan konstatera att det har
varit ännu ett
toppår för Staffanstorps kommun. Trots skattesänkningen på 60 öre vi gjorde i
fjol, har kommunen gått med plus
vid årets slut. Detta stärker vår filosofi om att människor hanterar sina
egna pengar bäst.
För ett singelhushåll betyder skattesänkningen en nettobesparing på
flera hundra kronor i månaden. För
en familj med två inkomster blir nettoeffekten ännu större, då belopp på
mellan ett och tvåtusen kan sparas.
På baksidan kan du se vad Staffanstorpsbon har kvar efter skatt, jämfört
med Lundabon. Även här handlar
det om allt från några hundralappar per månad för singelhushållet,
till upp emot över tusenlappen för
familjen med två inkomster.
Vi vill att det ska göra skillnad för
folk att bo i Staffanstorp. Samtidigt
tummar vi inte på kommunens goda
service och medborgarens bästa styr
allt vi gör. Våra ledord är trygghet,
engagemang och mod.
Vår utmärkelse i höstas som ”A Safe
Community”, som du kan läsa om
här, visar att vi försöker leva upp
till dessa ledord. För oss är det ett
tecken på att vårt gedigna arbete för
att bekämpa brottsligheten och öka
tryggheten för kommunens invånare
och personal, har kommit en bra bit
på vägen. Mycket återstår dock att
göra.
Hör gärna av dig med synpunkter
på hur vi kan förbättra kommunen
till vårt Medborgarkontor. Vår förhoppning är att du som invånare i
Staffanstorps kommun ska känna
att det är lätt att komma i kontakt
med politiker och tjänstemän och att
dina åsikter är viktiga för oss.

Michael Sandin
Kommunstyrelsens ordförande

”Det är nu arbetet börjar”
En av de stora händelserna i Staffanstorp är utmärkelsen som ”A
Safe Community.” Det är WHO
(FNs Värlshälsoorganisation) som
ligger bakom certifieringen och
Karolinska Institutet i Stockholm
utfärdar certifikatet till de svenska
kommunerna. Staffanstorp är den
sjuttonde kommunen i Sverige och
den första i Skåne, som har fått
utmärkelsen. En av dem som har
varit med i det enträgna arbetet
bakom trygghetscertifieringen av
Staffanstorp, är kommundirektör
Ingalill Hellberg.

gruppen ingår den politiska ledningen,
tjänstemannaledningen,
primärvård,
kyrka, polisen och kommunens säkerhetssamordnare.

Hur har medborgarna varit
delaktiga i processen?
Både näringsliv och ideella föreningar
har varit medverkande i processen. Vi
har till exempel utbildat föreningsledare
i att vara goda förebilder för de unga
och vi har startat ett handlingsprogram
för ungdomar i riskzonen. Tillsammans
med näringslivet har vi hyrt in extra väktare, som hjälper till med bevakningen
nattetid. Inom föreningslivet har vi har
startat upp Volontärbyrån, som kopplar
ihop ideella föreningar med personer
som vill göra en frivillig insats. Vi har
även utvecklat Seniorer i skolan, där
äldre och unga får mötas.

Vilka reaktioner har ni fått på
trygghetscertifieringen?
Bara positiva. Medborgarna är nöjda
och vi får studiebesök från andra orter
och kommuner, som vill se hur vi har arbetat med trygghetsfrågor.

Är detta en garanti för att det är
tryggt att bo i Staffanstorp?
Ingalill Hellberg, kommundirektör.

Vad innebär det för Staffanstorp att
bli utnämnd till A Safe Community?

För oss har det ett oerhört stort symbolvärde. Det är ett bevis på det långa
och gedigna arbete vi har utfört för att
nå så här långt. Vårt mål är att Staffanstorp ska bli en trygg kommun att bo och
verka i.

Vilka krav ställs på att
få utmärkelsen?
Det är trygghet på en väldigt bred nivå.
Dels gäller det naturligtvis den rena
brottsligheten, men det är bara en aspekt
av det. Det ingår många komponenter,
som till exempel starkt föreningsliv, engagemang och trygghet i skolan, trygghet
för seniorer, konflikthantering och att det
finns simundervisning till alla.

Hur uppstod idén till att ni
skulle trygghetscertifieras?
Vi har hållit på länge med systematiskt
förebyggande arbete i kommunen. Bland
annat har vi bildat en analysgrupp för
trygghet och säkerhet i kommunen. I den

Både ja och nej. Det är en slags varudeklaration, som betyder att det är tryggt
att bo i Staffanstorp. Därmed inte sagt
att man aldrig kan råka ut för något.

Har ni nått målet nu?
Absolut inte – det är nu det börjar. Med
utmärkelsen följer även krav. Nu har vi
ögonen på oss och då gäller det att kunna leva upp till vad vi lovar. Dessutom
gäller inte certifieringen för evigt, om ett
par år får vi ansöka på nytt.

När världen kom till Staffanstorp
Sedan flera år tillbaka har Staffanstorp ett rikt internationellt utbyte, både med vänorter i Europa
och genom kommunala partnerskapsamarbeten i Ecuador och Filippinerna. Partnerskapet finansieras med medel från SIDA, genom
Sveriges Kommuner och Landstings företag SALA-IDA. Insatserna
har koncentrerats kring hållbar
utveckling och miljöfrågor som
vatten, avlopp, sopsortering och
återvinning.
Eftersom miljöfrågor är något som engagerar Staffanstorps kommun, föll det

Det vackra skånska landskapet visades upp
för deltagarna i Miljökonferensen.

kanske enda – gången de var utanför sitt
lands gränser. Miljökonferensen blev för
somliga därför ett minne för livet.

sig naturligt att kommunen skulle stå
värd för en internationell miljökonferens
för skolungdomar. Konferensen, som
involverade skolungdomar från Staffanstorps vänorter och partnerskapsamarbeten, gick av stapel i maj ifjol. Drygt
ett hundratal ungdomar från Tyskland,
Polen, Estland, Finland, Ecuador och
Filippinerna ankom till Staffanstorp,
där de inkvarterades hos sina svenska
värdfamiljer. Under veckan som gick
varvades sedan landpresentationer och
miljödiskussioner med utflykter, grillafton, dansuppvisningar och andra festligheter. Flera av de svenska ungdomarna
knöt långvariga band med sina utländska gäster och många håller fortfarande
kontakten. Störst var kanske upplevelsen
för ungdomarna från Filippinerna och
Ecuador, eftersom det var första – och

I februari i år var det svenska ungdomars
tur att få besöka sina samarbetsskolor på
Filippinerna. En upplevelse som innebar
att många för första gången fick konfronteras med en utbredd fattigdom, som
man inte är van vid som svensk. Genom
att ta del av varandras världar ökar även
förståelsen för andras sätt att leva, vilket
är en viktig del i det internationella arbetet Staffanstorp bedriver. Framgången
med miljökonferensen har gjort att det
redan nästa år planeras för en ny internationell miljökonferens i Staffanstorp.

Medborgarkontor – med kunden i centrum
Våren 2007 öppnades officiellt medborgarkontoret i Staffanstorp. Tanken med ett medborgarkontor är att
kundens behov och önskemål sätts i
centrum. Medborgarkontoret innebär
såväl en fysisk mötesplats, placerad i
den gamla receptionen i kommunhuset, som tillgänglighet via telefon, epost och brev. Ringer någon till Staffanstorps kommun, kommer de till
Medborgarkontoret, som antingen
hjälper personen direkt eller hänvisar
till en handläggare. Förutom den initiala kontakten med kunden ansvarar
Medborgarkontoret för en rad aktiviteter som utbyggnad av e-tjänster,
genomförande av enkla faderskapsärenden, interna och externa system av
administrativ karaktär samt demokratifrämjande arbeten. Hör gärna
av dig till Medborgarkontoret om du
har frågor, funderingar eller tips och
idéer som rör Staffanstorp kommun.

Det lönar sig att bo i Staffanstorp
Jämförelse nettoeffekt Staffanstorp och Lund
efter skatt i kronor per månad
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Diagrammet visar att det finns åtskilliga summor att spara för den som väljer att bosätta sig i Staffanstorp jämfört med till exempel Lund. Från några
hundra lappar per månad för singelhushållet upp till flera tusenlappar för
höginkomsttagarfamiljen. Sett över
ett år blir det därmed mycket pengar i
hushållskassan för Staffanstorpsbon.
Hushåll med en inkomst
18 000 kr/mån
Hushåll med två inkomster
totalt 40 000 kr/mån
Hushåll med två inkomster
totalt 80 000 kr/mån

Visste du att…
Staffanstorp kommuns invånare fortsätter att öka och
uppgick vid årets slut till 21
208 personer (2006: 20 840)

IKANO Fastighets AB har köpt
mark från kommunen för att
etablera en handelsplats i
Staffanstorp, med inriktning
på hem, kläder, elektronik
och sport.

Om du vill ta del av Staffanstorps
kommuns årsredovisning finns den
tillgänglig på kommunens hemsida:

www.staffanstorp.se
Kontaktuppgifter:
Telefon: 046-25 11 00
Fax: 046-25 55 70

Under 2007 färdigställdes 197
nya bostäder i kommunen.

Besöksadress:
Rådhuset, Torget 1

Konkurrensutsättningen
av kommunal verksamhet
fortsätter, i syfte att skapa
valfrihet, kostnadseffektivitet
och god kvalitet på tjänster
och service som erbjuds medborgarna.

Postadress:
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Den redan låga arbetslösheten i kommunen fortsätter
att sjunka. Andelen öppet
arbetslösa uppgick vid årets
slut till 1,9%, jämfört med
6,4% för riket som helhet.

E-post:
kommunen@staffanstorp.se
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Kommunens totala resultat
2007 enligt resultaträkningen
uppgick till 20,0 mnkr, eller
2,7% av skatteintäkter och
utjämning.

