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2015 – ÅRET I SAMMANDRAG

2015
Stora byggprojekt är i gång och planeras i hela 
kommunen. Inom de närmaste åren ska 2 500 nya 
bostäder färdigställas.

Men det är inte bara bostäder som byggs. I 
början av 2015 invigdes nya Mellanvångsskolan i 
Staffanstorp och i Hjärup startade byggnationen 
av Uppåkraskolan. Dessutom påbörjades plane-
ringen för en helt ny modern skola för norra 
Staffanstorp, vilken ska ersätta nuvarande Annero-
skolan och Borggårdsskolan.

Arbetet med Hjärups park startade under 
sommaren och den ska fungera som en vardags-
park för promenader, lek, motion, hundrastning, 
grillning, avkoppling. Parken är också tänkt att bli 
en plats där Hjärupsborna kan fira midsommar 
och valborg, spela boule och åka pulka i backarna. 

Utbyggnaden av fibernätet i kommunen går 
framåt med stora steg. Närmare 2 000 kunder har 
beställt fiber och nära 1 600 var anslutna redan i 
somras.

UTVECKLING OCH RESULTAT
Vi kan konstatera att Staffanstorps kommun har 
fortsatt god utveckling och goda resultat. 

I början av sommaren släpptes resultatet av 
Statistiska centralbyråns årliga medborgarunder-
sökning som mäter invånarnas inställning till 
kommunen. Resultatet är gott, kommunen ligger 
kvar på sin höga nivå som till och med höjs i vissa 
delar. Genomgående har Staffanstorps kommun 
bättre resultat än genomsnittskommunen i Sverige. 
Särskilt nöjda är invånarna med vatten och 
avlopp, renhållning och sophämtning, räddnings-
tjänst samt förskola. 

Varje år utser Lärarförbundet Sveriges bästa 

Antalet invånare i kommunen ökade och uppgick vid årsskiftet till 
23 119 stycken. Vi har aldrig varit fler invånare än nu! Mullrande 
schaktmaskiner och byggkranar som tornar upp sig mot himlen är ett 
tydligt tecken på både framtidstro och utveckling i kommunen.

skolkommuner. Flera resultat låg kvar på tidigare 
nivåer, men Staffanstorps kommun visade ett lägre 
resultat vad gällde genomsnittligt meritvärde och 
andel elever behöriga till gymnasiet.

Svenskt Näringsliv har undersökt Staffanstorps 
företagsklimat och i denna ranking sjunker 
kommunen något, men är femte bäst i Skåne och 
når plats 23 bland Sveriges 290 kommuner. 

Det förebyggande arbetet inom vård och 
omsorg har gjort att kommunen ligger på första 
plats i Skåne och är i topp tre totalt i landet när 
det gäller att förebygga fallskador bland våra 
seniorer.

DET HÄNDER MYCKET I KOMMUNEN
I april firade Staffanstorps bibliotek att man 
funnits 40 år i sina lokaler och i oktober gick den 
20:e Kulturnatten av stapeln.

Det hölls även andra arrangemang – stora som 
små – under året. I början av maj gick Bonna-
marknaden, Lions Club Staffanstorps stora 
vårfest, av stapeln i centrala Staffanstorp. På 
Guldkvällen några veckor senare arrangerades en 
näringslivsmiddag med prisutdelningar och 
musikunderhållning för allmänheten i Gästis 
trädgård. I juni var det återigen dags för irländsk 
festival i Hjärup, med fler än 1 200 besökare de 
båda kvällarna. Mer än 700 personer slog sig i juli 
ner på bänkar, stolar och filtar i gröngräset när 
kommunen bjöd på en helkväll med allsång och 
visor. I augusti tog fler än 1 500 personer sig till 
Balders Hage för att njuta av tre militärorkestrar 
från Ystad International Military Tattoo. I septem-
ber kom hundratals personer till skördefesten, som 
blev mycket lyckad.
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

2015 innebar ytterligare ett starkt år för Staffanstorps kommun, trots 
att allt inte gick som budgeterat. Ekonomiskt överskott, välskötta 
verksamheter, nytt befolkningsrekord, låg arbetslöshet samt stora 
framtidsinvesteringar gör att kommunen står väl rustad i en 
föränderlig omvärld.

Kommunens resultat uppgick till 2,7 miljoner 
kronor. Det innebär att kommunens resultat nu 
varit positiva 19 år i rad. Dock var överskottet 
mindre än de budgeterade fem miljonerna i 
resultat, vilket till stor del beror på högre lokal-
kostnader inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde och det ska inte stickas under 
stol med att information om detta underskott kom 
så pass sent så att det inte gick att påverka.

Även om dessa extra resurser kom våra barn 
och unga till del så är det aldrig bra att det blir så 
stora kast från det som kommunen budgeterat och 
långsiktigt är det ohållbart.

Långsiktigt bör kommunens resultat vara 
tillräckligt stort för att inflationsskydda det egna 
kapitalet. Med 2015 års nollinflation uppnåddes 
detta. Det egna kapitalet per invånare fortsatte 
också att öka.

Ekonomiskt oroande är dock att kommunens 
kostnader fortsätter att öka i snabb takt. Verksam-
hetens nettokostnad per invånare har ökat med 17 
procent sedan 2011. Under samma takt har den 
allmänna prisutvecklingen i samhället varit mindre 
än en procent. Den utvecklingen beror bland 
annat på att demografin förändras, men ekono-
miskt är det förstås inte långsiktigt hållbart.

De kommande åren kommer andelen äldre 
människor att öka kraftigt, medan andelen 
personer i åldern 20-64 år kommer att minska. 
Det innebär dels att försörjningskvoten minskar, 
det vill säga att färre kommer att arbeta i förhål-
lande till dem som inte arbetar, dels att allt fler 
kommer att behöva vårdinsatser.

De höga kostnaderna staten idag har för att 
hantera det stora antalet asylsökande kommer att 
överföras till kommunerna i takt med att uppe-
hållstillstånd beviljas. Statens stöd upphör efter 
två år. Därför är det väsentligt att mycket kraft 
läggs på att hjälpa dessa människor med utbild-
ning, svenska språket med mera så att de kan bli 
självförsörjande så fort det bara är möjligt. Annars 
riskerar kommunen stora kostnader.

I dessa ekonomiskt osäkra tider känns det därför 
bra att veta att många saker går åt rätt håll. 
Arbetslösheten är låg – vid årsskiftet var den 
öppna arbetslösheten i kommunen 2,1 procent. I 
april 2016 hade den sjunkit till 1,9 procent. 
Ungdomsarbetslösheten var vid samma tidpunkt 
1,8 procent. 

Kommunen befolkning fortsätter att öka. I 
slutet året bodde 23 119 personer i Staffanstorps 
kommun. Det finns all anledning att tro att den 
trenden fortsätter, inte minst med tanke på att 
många nya bostäder färdigställs under året både i 
Staffanstorp och Hjärup. Sett till de senaste 25 
åren har kommunens befolkning ökat i något 
snabbare (1,1 procent per år i genomsnitt) takt än 
Skånes (0,7 procent).

Kommunens anställda gör ett fantastiskt jobb 
och 2015 var inget undantag. I mätningar och 
rankingar håller kommunen sig väl framme. Den 
låga skatten, sjunde lägst av Sveriges 290 kommu-
ner, är också en tydlig indikation på att kommu-
nen hushållar med resurserna på ett effektivt sätt.

Ett stort tack till alla medarbetare i kommunen, 
förtroendevalda och medborgare. Tillsammans gör 
vi dagligen kommunen till vad den är – en riktigt 
bra plats att bo och verka i.

Staffanstorp den 2 juni 2016

Christian Sonesson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Christian Sonesson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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FEM ÅR I SAMMANDRAG

FEM ÅR I SAMMANDRAG
KOMMUNEN

Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2015

Antal invånare 31 december 22 296 22 534 22 672 22 994 23 119

Skattesats (kr) 18:79 18:79 18:79 18:79 18:79

Antal årsarbetare vid utgången av året 940 870 863 876 915

Skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning, netto (mnkr) 888,2 915,1 964,6 984,0      1 018,6

Verksamhetens nettokostnad (mnkr) 840,0 902,2 920,8 971,8 1 024,4

Verksamhetens nettokostnad per invånare 37 674 40 636 40 614 42 263 44 060

Finansnetto (mnkr) 10,5 14,5 -22,9 -4,4 7,1

Årets resultat (mnkr) 14,8* 24,9* 54,4* 7,6* 2,6*

Nettoinvesteringar (mnkr) (exklusive markinköp) 80,9 61,7 64,2 90,2 50,8

Eget kapital (mnkr) 686,0 713,3 308,4 316,2 318,9

Eget kapital per invånare (kr) 30 767 31 659 13 603 13 751 13 807

Extern låneskuld (mnkr) 284,9 314,1 525,5 615,2 704,7

Anläggningslån per invånare (kr) 9 105 10 917 23 178 26 755 30 481

Skuldsättningsgrad procent 74,2 77,7 79,3 80,2 81,0

Rörelsekapital (mnkr) 237,3 71,3 126,2 91,7 22,4

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse procent 23,2 22,3 20,7 19,8 19,0

* avstämt mot balanskravet

KONCERNEN
Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2015

Årets resultat 19,5 68,7 -26,8 -159,3 -10,8

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse procent 12,2 14,0 12,3 6,9 6,6

Finansnetto -27,3 -111,8 -64,2 -29,6 -31,6
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SÅ ANVÄNDES SKATTEPENGARNA

SÅ ANVÄNDES 
SKATTEPENGARNA 
HÄRIFRÅN KOM PENGARNA 2015
Kommunens största intäkt är skatt från dess 
invånare som utgör 71 procent av kommunens 
totala intäkter. Den kommunala skatten var 

HIT GICK PENGARNA 2015
Kommunens största kostnader avser grundskolor 
och förskolor och utgör 47 procent av de totala 
kostnaderna. Tillsammans med gymnasie- och 

oförändrad under 2015, 18,79 procent. Bidrag av 
olika slag utgör sex procent medan försäljningsin-
täkter och reavinster likt tidigare år är mindre än 
en procent. 

vuxenutbildningen svarar dessa för mer än hälften 
av samtliga kostnader. Ett annat stort verksam-
hetsområde är äldre- och handikappomsorgen.

Försäljningsintäkter 1%

Exploateringsintäkter 3%

Finansiella intäkter 3%

Hyror och arrenden 1%

Försäljning av verksamheter 2%

Bidrag 6%

Taxor och avgifter 6%

Generella bidrag 7%

Skatter 71%

Kommunstyrelsen, ledning, 
administration, politik mm 12%

Teknisk verksamhet 4%

Individ och familjeomsorg 4%

Äldre- och handikappsomsorg 18%

Kultur och fritid 4% 

Gymnasie- och vuxenutbildning 11%

Förskola och skola 47%
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POLITISK ORGANISATION I KOMMUNEN

MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE

POLITISK ORGANISATION 
I KOMMUNEN
Staffanstorps kommun styrs sedan valet 2014 av en allians bestående 
av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. 
Moderaterna har 14 mandat i fullmäktige och är därmed största parti.

Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnd

Teknisk nämnd

Kultur- och
fritidsnämnd

Barn- och 
utbildningsnämnd

Socialnämnd

Kommunstyrelse

ValnämndRevisorer

Kommunfullmäktige

Moderaterna 14

Centerpartiet 2

Liberalerna 3

Kristdemokraterna 1

Socialdemokraterna 11

Miljöpartiet 3

Sveriges Pensionärers Intresseparti 1

Vänsterpartiet 1

Sverigedemokraterna 5
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POLITISK ORGANISATION I KOMMUNEN

Kommunstyrelsen från vänster: Carina Dilton (S), Tina Xhemajli (M), Eric Tabich (M), Yvonne Nilsson (C), Nino Vidovic (M), 
Richard Olsson (SD), Christian Sonesson (M) ordf, Torbjörn Lövendahl (S) Pierre Sjöström (S) 2:e v ordf, David Wittlock (MP)
Laila Olsen (S) och Liliana Lindström (M). Ej med på bild: Björn Magnusson (L).

KOMMUNSTYRELSEN 2015-12-31
Namn Parti  Uppdrag 

Christian Sonesson (M)  ordförande

Pierre Sjöström (S)  2:e v ordförande 

Nino Vidovic (M)  1:e v ordförande

Laila Olsen (S) ledamot

Liliana Lindström (M)    ledamot 

Torbjörn Lövendahl (S)    ledamot 

Eric Tabich (M)  ledamot 

Richard Olsson (SD)    ledamot 

Tina Xhemajli (M)    ledamot 

Carina Dilton (S)    ledamot 

Björn Magnusson (L) ledamot

David Wittlock (MP) ledamot

Yvonne Nilsson (C)    ledamot 
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ORGANISATION I 
KONCERNEN
Kommunkoncernen omfattar Staffanstorps kommun med dess 
nämnder samt företag som kommunen på grund av andelsinnehav har 
ett väsentligt inflytande över. Hit räknas företag med en ägarandel 
över 20 procent. 

ORGANISATION I KONCERNEN

Utöver kommunens egna nämnder så finns det ett 
samarbete med några övriga kommuner i samar-
betsnämnder. De samarbetsnämnder som finns vid 
utgången av 2015 är Samarbetsnämnd (IT), 

Samarbetsnämnd 2 (Geoinfo) samt Samarbets-
nämnd 3 (Löneservice). Från och med 2012 är 
Staffanstorps kommun med i Samordningsförbun-
det Burlöv-Staffanstorp (Finsam). 

Kommunkoncernen

Kommunens samlade verksamhet

Samägda företag utan 
betydande inflytande

Kommunens 
egen verksamhet

Kommunens 
koncernföretag

Minst 20% innehav

Staffanstorps Centrum AB 100%

• Staffanstorps Energi AB 100%
 Staffanstorps Energi Försäljnings AB 100%

• Staffanstorpshus AB  100%
 Staffanstorps Kommunfastigheter AB 100%
 Stanstad II KB 100%

• Business Port Staffanstorp AB 49%

AB Malmöregionens   
avlopp 15%

SYSAV 3,5%

Sydvatten AB 2,6%

Kommunassurans Syd  
Försäkringsaktiebolag 1,9%

Kommuninvest AB 0,3%

Kommunal
entreprenad

KOMMUNALA ENTREPRENADER
Delar av kommunens verksamhet, såsom äldreom-
sorg och markteknik, utförs på entreprenad. För 
att en kommunal entreprenad ska anses föreligga 
förutsätts att:
• Det finns ett avtal mellan kommunen och   
 producenten om att denna ska bedriva kommu- 
 nal verksamhet eller delverksamhet av större   
 omfattning.
• Kommunen har ett huvudansvar för att tjänsten  
 erbjuds kommuninvånarna.
• Verksamheten annars skulle ha utförts i egen   
 regi.

Friskolor definieras inte som kommunala entrepre-
nader eftersom de tillkommer genom avtal med 
staten.

Kostnaden för den verksamhet som för Staffans- 
torps kommuns del utförs på entreprenad uppgår 
under 2015 till 178,3 mnkr (165,3 mnkr) vilket är 
en ökning med 13 mnkr eller 7,9 procent i jämfö-
relse med föregående år. Förändringen avser 
främst vård och omsorg som också utgör den 
största delen av kostnaderna. 

I tabellen på nästa sida framgår de företag som 
kommunen har anlitat för kommunala entreprena-
der under 2015 där beloppet överstiger 100 tkr.
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ORGANISATION I KONCERNEN

Företag Tjänst Avtalstid

Attendo-LSS Boende för funktionshindrade, korttidsverksamhet 2013-2018

Nytida Dagligverksamhet, LSS 2015-2019

Bergkvarabuss Skolskjutsar 2013-2016

Green Landscaping AB Grönytor, idrottsanläggningar utomhus 2013-2018

Humana Personlig assistans 2008-2015

Humana Omsorg Särskilt boende 2012-2018

ISS Facility Services AB Kost 2012-2016

ISS Facility Services AB Städtjänster i Skåne Städning 2014-2016

Kraftringen Sverige AB Gatubelysning 2011-2015

PEAB Sverige AB Gata/väg, VA-ledningar 2008-2015

Samres Färdtjänst 2014-2017

SITA Sverige AB Hushållsavfall 2011-2018

Sodexo Hjälpmedel 2015-2018

EKONOMISKA ENGAGEMANG MELLAN KOMMUNEN OCH KOMMUNENS KONCERNFÖRETAG  

Nedanstående schema visar en samlad bild över de 
ekonomiska engagemangen mellan kommunen 
och de kommunägda bolagen. 

Intäkter, kostnader, fordringar och skulder 
(mnkr) Försäljning Mellanhavanden Borgen

Enhet Köpare Säljare Fordran Skuld Givare Mottagare

Staffanstorps kommun 126,3 9,8 2,1 95,1 1 194,3

Staffanstorps Centrum AB 3,3 0,8 1,3 1 194,3

Staffanstorps hus AB 0,3 0,5 14,4

Staffanstorps Kommunfastigheter AB 5,7 124,0 55,4 2,1

Staffantorps Energi AB 0,5 1,0 24,0
  

De bolag som ingår i kommunkoncernen men inte 
finns med i ovanstående tabell har Staffanstorps 
kommun inte haft några väsentliga transaktioner 
med under 2015.

Staffanstorps Kommunfastigheter AB har 
erhållit ett driftsbidrag om totalt 22,2 mnkr. Detta 
avser dels att täcka förluster avseende de fastighe-
ter där Staffanstorps kommun inte står som ägare, 
fem mnkr och bidrag för utrangering av fastighe-
terna Anneroskolan, 10,3 mnkr och Ängslyckans 
förskola, 6,9 mnkr. 

Bidragen har bokförts som jämförelsestörande 
poster under finansiella kostnader. 

Bidrag, tillskott, utdelning (mnkr)

Enhet Givna Mottagna

Staffanstorps kommun 22,2

Staffanstorps Kommunfastigheter AB 22,2

Staffanstorps kommuns inköp från de kommun-
ägda bolagen uppgår till 126,3 mnkr och avser 
främst hyreskostnader och åtgärder på hyrda 
lokaler. Kommunens försäljning till de kommunal-
ägda bolagen uppgår till 9,8 mnkr varav de största 
posterna avser borgensavgift och VA-avgifter. 

När det gäller fordringarna som kommunen har 
på de kommunalägda bolagen består de främst av 
kundfordringar. Skulderna som kommunen har till 
bolagen avser framförallt kundfordringar. 
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ORGANISATION I KOMMUNEN

ORGANISATION I 
KOMMUNEN

Medborgarservicechef

Kommundirektör Stabskontor

Analys och uppföljning

Utbildningskontor HR/personalkontor Stadsbyggnadskontor

Socialkontor Internservice Räddningstjänst

Irländsk festival i Hjärups 
Jakriborg
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OMVÄRLDSANALYS

OMVÄRLDSANALYS
Sveriges ekonomi är på väg upp ur lågkonjunkturen och nära 
konjunkturell balans medan den internationella återhämtningen går 
trögt.

MÅTTLIG TILLVÄXT I VÅR OMVÄRLD
Den internationella återhämtningen har, totalt sett, 
varit relativt trög. Ett undantag är USA där 
ekonomin växer i hygglig takt och där utveck-
lingen på arbetsmarknaden har varit stark. Även 
om industrin pressas av den starka dollarn så ser 
det bättre ut för inhemsk efterfrågan. Bostadsin-
vesteringarna är på väg upp och tjänstesektorn går 
framåt. Utvecklingen på den amerikanska arbets-
marknaden är fortsatt stark och arbetslösheten är 
nästan nere på samma nivå som före finanskrisen. 
Detta gör att den amerikanska ekonomin fortsät-
ter växa med 2,5-3 procent årligen, vilket i stort 
sett är i linje med hur det sett ut historiskt.

Också i Storbritannien och Tyskland är utveck-
lingen positiv. Tillväxten i Storbritannien ligger 
stabilt på 2,5 procent. I Tyskland, som vid sidan 
om Norge är Sveriges viktigaste exportmarknad, 
beräknas BNP öka med 2,0 procent nästa år. De 
tyska hushållen har en bra inkomstutveckling till 
följd av förbättringarna på arbetsmarknaden. 
Sysselsättningen har ökat i över fem år och 
arbetslösheten är nu nere på 4,5 procent.

I tillväxtländer som Ryssland och Brasilien är 
utvecklingen mycket svag och i Kina gnisslar det 
betänkligt. En väsentlig del i detta är en svagare 
utveckling av byggnadsinvesteringarna, vilket 
härrör från osäkerhet på bostadsmarknaden. Oron 
har också varit stor på de kinesiska finansiella 
marknaderna med betydande prisfall på Shanghai-
börsen under sommaren. Ryssland och Brasilien är 
två råvaruexporterande länder som drabbats hårt 
av prisfallet. I båda fallen bidrar också inhemska 
faktorer till den svaga utvecklingen. 

Låga priser på olja och gas har också en negativ 
inverkan på våra grannländer. För Norge, som är 
en betydande exportör av olja och gas, dras nu 
offshoreinvesteringarna ner väsentligt. Nedgången 
är kännbar för norsk ekonomi och tillväxten i BNP 
reduceras högst väsentligt. Trots fallande krona och 
expansiv finans- och penningpolitik har traditionell 
export endast delvis kunnat kompensera investe-
ringsbortfallet. Finland påverkas indirekt av 
prisfallet på olja och gas genom den svaga utveck-
lingen i Ryssland och fallet i den betydelsefulla 
exporten dit. Man plågas också av omfattande 

strukturproblem i skogs- och elektronikbranschen. 
Finsk BNP har i stort sett varit oförändrad 2015 
och väntas endast växa svagt nästa år. Även om 
tillväxten gradvis förbättras i Danmark så innebär 
detta att utvecklingen i våra tre grannländer, som 
tillsammans tar emot ungefär en fjärdedel av svensk 
export, sammantaget varit mycket svag i år. Det 
väntas dock bli något bättre nästa år. 

INHEMSK EFTERFRÅGAN – DRAGLOK I 
SVENSK EKONOMI
Normalt brukar det vara exporten som agerar 
draglok i den fas då konjunkturen är på väg att 
återhämta sig. Åtminstone brukar det vara så för 
svensk del men denna gång är förutsättningarna 
annorlunda. Trots att kronan under det senaste 
året försvagats med omkring tio procent, har den 
svaga utvecklingen i vår omvärld inneburit att 
exporten ökat i relativt måttlig takt. En bidragan-
de orsak till den svaga utvecklingen är att svensk 
export i relativt hög grad består av investeringsva-
ror och att investeringskonjunkturen, inte minst i 
Europa, under flera år varit svag. Istället är det i 
hög grad de inhemska investeringarna som sätter 
fart på svensk ekonomi. Det extremt låga räntelä-
get innebär gynnsamma förutsättningar för 
investeringar. Framförallt växer byggnadsinveste-
ringarna och kommunsektorns investeringar 
snabbt. I perioder av konjunkturell återhämtning 
brukar inte den offentliga konsumtionen ge några 
betydande bidrag till efterfrågan. Denna gång är 
det emellertid annorlunda. Den kraftigt växande 
befolkningen och det omfattande flyktingmotta-
gandet ställer stora krav på staten, kommunerna 
och landstingen. Resultatet blir att den offentliga 
konsumtionen i år och nästa år väntas växa 
väsentligt snabbare än normalt.

Hushållens konsumtionsutgifter har under en 
period utvecklats väsentligt långsammare än 
hushållens disponibla inkomster, vilket inneburit 
att hushållens sparande under de senaste åren nått 
mycket högt. Teoretiskt finns därför en potential 
för ett betydande efterfrågetillskott. Men trots en 
ökad tillväxt i den svenska ekonomin och ett 
förbättrat arbetsmarknadsläge har hushållen valt 
att hålla hårt i sina pengar. Vad denna återhåll-
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samhet beror på kan man bara spekulera i, men 
klart är att under det senaste året har hushållens 
förväntningar om den svenska ekonomins framtid 
kraftigt förskjutits i negativ riktning. Det innebär 
att hushållens konsumtionsutgifter inte ger något 
mer påtagligt tillskott till den totala efterfrågan 
nästa år.

Sysselsättningsutvecklingen har överraskat 
positivt sedan finanskrisen. Återhämtning till 
nivån före fallet 2009 gick på två år och sedan 
2011 har antalet sysselsatta ökat med runt        
200 000 personer, eller en procent per år. Antalet 
arbetade timmar har haft samma positiva utveck-
ling. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften 
ökat i nästan samma omfattning, framförallt tack 
vare större befolkning men också tack vare att 
arbetskraftsdeltagandet ökat med en procentenhet. 
Det har inneburit att arbetslösheten bara minskat 
marginellt.

Den senaste tiden ser det ut att ha skett ett 
trendbrott. Sysselsättningen ökar inte lika mycket 

OMVÄRLDSANALYS

och ökningen av arbetskraften har nästan upp-
hört. Det närmaste året väntas dock sysselsätt-
ningen öka tack vare att tillväxten tar lite bättre 
fart, vilket innebär att arbetslösheten fortsätter 
minska. Utvecklingen åren 2017-2019 skiljer sig 
på flera sätt från utvecklingen för i år och nästa år. 
En avgörande skillnad är att perioden till och med 
2016 innebär en konjunkturell återhämtning med 
relativt hög tillväxt i den svenska ekonomin, en 
vikande arbetslöshet och en stigande inflation 
samtidigt som utvecklingen därefter ska ses som 
ett konjunkturellt normaltillstånd där varken 
hög- eller lågkonjunktur antas råda. Efter 2016 
förutsätts nivån på arbetslöshet och inflation 
stabiliseras, samtidigt som tillväxten i ekonomin 
avgörs av befolkningsutvecklingen och det anta-
gande som görs om långsiktig produktivitetstill-
växt.

Utvecklingen efter 2016 är ingen prognos utan 
ett resultat av de olika antaganden som görs.
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GOD EKONOMISK HUS-
HÅLLNING OCH BALANS-
KRAVSUTREDNING MED 
RESULTATUTJÄMNING 

Sedan år 1992 ska kommuner enligt kommunallagen bedrivas enligt 
god ekonomisk hushållning. Under år 2000 tillkom balanskravet och 
under år 2013 infördes en möjlighet att göra avsättning till och uttag 
från en resultatutjämningsreserv. Samtliga av dessa lagkrav ska följas 
upp årligen i årsredovisningens förvaltningsberättelse. 

För mandatperioden 2015-2018 har kommunfull-
mäktige i maj 2015 fastställt dokumentet Kom-
munfullmäktiges mål. Detta ersätter den tidigare 
mandatperiodbeställningen som gällde för man-
datperioden 2011-2014. 

Kommunfullmäktiges mål är en del i Staffans-
torps kommuns visionsstyrningsmodell. Modellen 
tydliggör den politiska styrningen och visar 
inriktningen för Staffanstorps kommuns verksam-
het och fortsatta utveckling.

Modellen syftar till att ge principer som grun-
dar sig på långsiktighet, demokratiska värden, 
neutralitet inom/utom den egna organisationen 
samt vara koncernövergripande och ha en inrikt-
ning mot konsument/mottagare och kvalitetsar-
bete. 

Rubrikerna på de av kommunfullmäktige 
prioriterade verksamhetsområdena är: 
• En bra start i livet
• Omsorg på medborgarens villkor
• Platsen vi bor på
• Engagerade medborgare
• Ekonomisk prioritering
Dessa områden innehåller sammanlagt tjugo mål, 
vars utfall för 2015 redovisas i bilaga till årsredo-
visningen. 

I kommunfullmäktiges mål anges vilka verk-
samhetsområden som ska prioriteras särskilt samt 
vilka mål som ska uppnås under mandatperioden. 
Till detta har nämnderna under hösten 2015 
formulerat och fastställt genomförandeplaner med 
årliga aktiviteter (socialnämnden i februari 2016). 

Sammantaget utgör kommunfullmäktiges mål 
tillsammans med genomförandeplaner kommu-
nens definition på vad som ska anses vara god 
hushållning.

En grundläggande förutsättning för god hushåll-
ning är positiv balans mellan löpande intäkter och 
kostnader för att skapa utrymme för finansiering 
av framtida investeringar. Enligt kommunfullmäk-
tiges mål ska det egna kapitalet inflationsskyddas 
vilket ställer krav på ett positivt resultat. Inflations-
takten är år 2015 mätt som förändringen av KPI 
som var noll procent medan resultatet var positivt 
och uppgick till 0,3 procent. Målet har därmed 
uppnåtts. Det svaga resultatet förklaras främst av 
att verksamheterna inte bedrivits inom ramen för 
beslutade budgetar, men också av ett driftsbidrag 
om 17,2 mnkr till Staffanstorps Centrum AB för 
finansiering av utrangering av Anneroskolan och 
Ängslyckans förskola.   

Kommunerna kan finansiera investeringar 
genom egna medel, som genereras genom över-
skott i resultaträkningen och avskrivningar, eller 
genom externa lån. Enligt den ekonomiska 
prioriteringen i kommunfullmäktiges mål ska 
minst 50 procent av bruttoinvesteringarna finan-
sieras med egna medel. I ett längre perspektiv är 
målsättningen 100 procent eller mer vilket innebär 
att ett utrymme skapas för amortering och/eller 
förstärkt likviditet. Självfinansieringsgraden av 
bruttoinvesteringarna för år 2015 har uppgått till 
60 procent. Målet har därför uppnåtts.

Sammanfattningsvis innebär det att kommunen 
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Lagstiftning

Visionen
Framtidens 
kommun

Kommunfull-
mäktiges mål

- Politikområden
- Ekonomiska mål

Budget
Pol. reglemente 
för nämnder och 

styrelser

Genomförande-
planer/aktiviteter

Nämndens 
internbudget

Beställning Upphandling

Överens-
kommelser

Avtal

Delegations-
ordning

Attestförteckning

U
ppföljning/utvärdering/analys

Direktiv
Koncerndirektiv
Ekonomistyrdirektiv
Ägardirektiv
Jämställdhetsdirektiv

Riktlinjer
Riktlinjer för kvali-
tetsuppföljning
Riktlinjer för sam-
verksansavtal

Regler
Arbetsmiljöregler
IT-säkerhetsregler
Rehabiliteringsregler

KF

KS/
NÄ

Org

Återkoppling

 (Vad)  (Vem/vilka)  (Hur)

uppfyllt båda målen för god ekonomisk hushåll-
ning ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Av kommunens verksamhetsaktiviteter som anges 
i genomförandeplanen har 89 procent av målen 
helt eller delvis uppfyllts. Mätresultat från två mål 
saknas ännu.

För samtliga avvikelser mot uppsatta mål finns 
åtgärdsförslag angivna. Anledningarna till avvikel-
serna avseende de verksamhetsmässiga priorite-
ringarna är att genomförandeplanens mål fast-
ställts sent under året samt att vissa projekt inte 
startat eller har försenats.

Ekonomisk prioritering Uppfyllt
Delvis 
uppfyllt

Inte 
uppfyllt

Det egna kapitalet ska inflationsskyddas vilket ställer krav på ett positivt resultat. 1

Kommunens bruttoinvesteringar ska till minst 50 procent finansieras resultat och avskrivningar 
sett över mandatperioden (måluppfyllnaden avser endast bedömningen för år 2015). 1

Verksamhetsmässig prioritering Uppfyllt
Delvis 
uppfyllt

Inte 
uppfyllt

En bra start i livet 2 4

Omsorg på medborgarnas villkor 2 1

Platsen vi bor på 1 2

Engagerade medborgare 2 1 1

TOTALT 7 9 2

BALANSKRAVSUTREDNING
Kommuner får inte besluta om en budget där 
kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet 
ändå blir negativt måste detta återställas inom de 
närmaste tre följande åren. Det finns dock ett 
undantag ifrån denna huvudregel. Kommunfull-
mäktige kan med hänvisning till synnerliga skäl 
besluta om att inte återställa hela eller delar av ett 
underskott. Detta får ske om kommunen exempel-
vis haft orealiserade förluster på värdepapper med 
långsiktigt syfte eller kan anses ha en stark 
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finansiell ställning. Då måste det finnas ett kapital 
som täcker hela pensionsåtagandet, även den del 
som redovisas som en ansvarsförbindelse. Därutö-
ver ska det finnas en buffert med realiserbara 
tillgångar som kan användas för delfinansiering av 
framtida investeringar. När dessa delar är täckta 
måste kommunens egna förutsättningar definieras 
utifrån skuldsättning, riskexponering och penning-
flöde. 

Årsredovisningen ska innehålla en balans-
kravsutredning och enligt denna kan konstateras 
att Staffanstorps kommun uppfyller kommunalla-
gens krav. Sedan införandet av balanskravet år 
2000 har Staffanstorps kommun inte haft några 
underskott att täcka.

Balanskravsutredning 2014 2015

Årets resultat enligt resultaträkningen 7,7 2,7

Reducering av samtliga realisationsvinster -0,1 -0,1

Justering för realisationsvinster enligt undan-
tagsmöjlighet 0 0

Justering för realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 0 0

Orealiserade förluster i värdepapper 0 0

Justering för återföring av orealiserade för-
luster i värdepapper 0 0

Årets resultat efter Balanskravsjusteringar 7,6 2,6

Reservering av medel till Resultatutjämnings-
reserv 0 0

Användning av medel från Resultatutjäm-
ningsreserv 0 0

Årets balanskravsresultat 7,6 2,6

Kommunen kan enligt särskild lagstiftning reser-
vera delar av ett positivt resultat i en resultatut-
jämningsreserv. Denna reserv kan sedan användas 
i balanskravsutredningen (se ovan) för att utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel. Av tidigare års 
resultat har totalt 15,4 mnkr (åtta mnkr av 2010 
års resultat, sex mnkr av 2012 års resultat och 1,4 
mnkr av 2013 års resultat) avsatts till fonden. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ingående värde 0 8,0 8,0 14,0 15,4 15,4

Reservering 8,0 0 6,0 1,4 0 0

Användning 0 0 0 0 0 0

Utgående värde 8,0 8,0 14,0 15,4 15,4 15,4

Avsättning får ske då det egna kapitalet är positivt 
och med det belopp som motsvarar lägst antingen 
den del av årets resultat eller årets resultat efter 
balanskravsjustering som överstiger två procent av 
summan av skatteintäkter och kommunalekono-

misk utjämning. Fonden får maximalt uppgå till 
fem procent av det egna kapitalet. Då inte någon 
av resultatnivåerna överstiger två procent är 
avsättning till fonden inte möjlig för 2015. 

Uttag från fonden får endast ske för att täcka 
ett negativt balanskravsresultat under perioder av 
svag skatteunderlagsutveckling. Då skatteunder-
lagsutvecklingen inte bedömts vara svag och det 
balanskravsavstämda resultatet varit positivt är 
uttag från fonden inte aktuellt.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV DEN 
EKONOMISKA STÄLLNINGEN 
Generellt brukar ett resultat över tid på mellan två 
till tre procent betraktas som god hushållning då 
ett sådant resultat ger utrymme att skattefinansiera 
löpande reinvesteringar i normal takt. Nyckeltalet 
har för Staffanstorps kommun överstigit två 
procent varje enskilt år mellan år 2002-2013. För 
såväl år 2014 som år 2015 har resultatet budgete-
rats till 0,5 procent av skatteintäkter och kommu-
nalekonomisk utjämning. Utfallet har sammanta-
get för de båda åren motsvarat planeringen. 

Årets resultat i andel av skatteintäkter och kommunal-
ekonomisk utjämning (%)

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Staffanstorp 3,0 6,6 3,0 2,2  0,8 0,3

Skåne län 4,0 3,1 2,6 2,7 1,3 

Alla kommuner 3,0 1,8 2,4 2,2 1,5 

 
Med utgångspunkt från resultaten som de senaste 
fem åren motsvarar 2,5 procent av skatteintäk-
terna, de senaste 13 åren fyra procent kommunal-
ekonomisk utjämning och att Staffantorps kom-
mun har en soliditet som inklusive pensionsskul-
den uppgår till 19 procent, kan Staffanstorps 
kommun anses ha en stark ekonomisk ställning. 

Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen (%)

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Staffanstorp 25,5 23,2 22,3 21,4 19,8 19,0

Skåne län 26,3 23,3 25,7 25,1 27,5

Alla kommuner 6,3 2,8 4,5 3,7 6,6 

Samtidigt har de senaste sex årens investerings-
volymer och resultat sammantaget visat på en 
vikande utveckling. Kommunen befinner sig i en 
period av infrastrukturella satsningar. De senaste 
årens och kommande års planering medför att 
resultatet inte kan bära de planerade investerin-
garna. Till detta ska adderas den demografiska 
utmaningen, varför än större fokus bör riktas mot 
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den långsiktiga strategiska verksamhetsstyrningen 
och verksamheternas budgetföljsamhet.

Kommunkoncernen har sedan 2013 uppvisat 
negativa årliga resultat. För 2014 förklaras detta 
främst med nedskrivning av värdet på nio fastighe-
ter, men i det underliggande resultatet för så väl 
2013, 2014 som 2015 är förklaringen ekonomisk 
obalans inom Staffanstorps Kommunfastigheter 
AB (SKF). Detta kopplat till ett antal olika hyres-
sättningsmodeller. Vid en detaljerad analys av 
SKF:s ekonomiska situation hösten 2014 konstate-
rades att det fanns skäl för att införa en ny modell 
för att skapa mer långsiktigt hållbara förutsätt-
ningar. Utifrån den riskanalys som redovisades 
förväntas den nya hyressättningsmodellen förstär-
ka Staffanstorp kommunfastigheter AB:s årliga 
resultatnivå, vilken bedöms vara i balans till som 
senast år 2020. Därefter ska ägaren kunna ställa 
krav på marknadsmässig avkastning, positiv 
utveckling av det egna kapitalet och amortering av 
låneskulden.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Årets resultat (mnkr), Kommunkoncernen

2010 2011 2012 2013 2014 2015

41,5 19,5 68,7 -13,9 -165,3 -10,8

 
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse (%), Kommunkoncernen 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Staffanstorp 12,9 13,9 14,0 12,7 6,8 6,6

Skåne 19,4 17,0 19,9 19,5 20,9 

Riket 7,4 5,5 6,9 6,7 8,8
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KÄNSLIGHETSANALYS
Kommunernas ekonomi påverkas av olika fakto-
rer. Några av de allra viktigaste faktorernas 
betydelse i mnkr (miljoner kronor) beskrivs i 
tabellen till höger. Plustecken visar att kostnaderna 
minskar/intäkterna ökar och minustecken visar att 
kostnaderna ökar/intäkterna minskar.

Av känslighetsanalysen framgår att personal- 
och lönekostnadsökningar är de faktorer som 
påverkar kommunens ekonomi mest, frånsett 
skattehöjning/skattesänkning.

 

mnkr

1 kr höjning/sänkning av kommunalskatten +/-53,0

1% högre/lägre skattekraft +/-9,8

1% löneökning -4,9

10 mnkr nya lån -0,1

10 mnkr minskad likviditet -0,0

10 heltidstjänster +/-4,4

 

Skördefest i Balders Hage i 
början av september 2015
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INTERN KONTROLL
Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning, 
se till att beslut vilar på korrekt underlag, skydda mot förluster eller 
förstörelse av koncernens tillgångar samt skydda personalen mot 
oberättigade misstankar om oegentligheter. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret 
vilket bland annat innefattar att upprätta en 
organisation kring det interna kontrollarbetet, att 
kommunövergripande direktiv och regler förank-
ras i hela den kommunala organisationen samt att 
fatta beslut om en kommunövergripande intern 
kontrollplan. 

Kommunstyrelsen ska även informera sig om 
hur den interna kontrollen fungerar i de kommu-
nala bolagen.

Nämnder och styrelser ansvarar för den interna 
kontrollen inom det egna verksamhetsområdet. 
Internbudgetbeslutet på hösten innefattar även den 
interna kontrollplan som ska gälla för det avsedda 
budgetåret.

BEDÖMNING
De kommunala bolagen och samtliga nämnder har 
beslutat om interna kontrollplaner för året. 
Rapportering har skett till samtliga nämnder/ 
styrelser med undantag för tekniska nämnden, 
miljö- och samhällsnämnden och de kommunala 
bolagen, som avser att rapportera under år 2016. 

Det allmänna intrycket är att den interna 
kontrollen bedrivits på ett ambitiöst och öppet 
sätt. Där fel och brister upptäckts har åtgärder 
planerats/satts in. 

Den kommunövergripande interna kontrollen 
har sammantaget bedömts som god. Samtliga tre 
kontrollområden visar på god intern kontroll. Den 
interna kontrollen inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde har sammantaget bedömts 
som tillfredsställande. Tre kontrollområden har 
undersökts varav ett med mycket god, ett med 
tillfredsställande och ett med svagt resultat. Svag 
intern kontroll uppvisade kontrollområdet utläm-
nande av allmänna handlingar. En åtgärd har varit 
att fastställa en informationshanteringsplan i 
vilken anges vilka handlingar som får gallras, när 
detta ska ske, vilka handlingar som ska bevaras 
för framtiden och rutiner och förvaringsplatser för 
handlingarna. En informationshanteringsplan ger 
myndigheten nödvändig kontroll och överblick 
över sina allmänna handlingar och samtidigt 

förbättras allmänhetens möjligheter till insyn och 
till eftersökning av information. Vidare kommer 
kommunens arkivarie erbjuda utbildning inom 
ämnesområdet. 

Den interna kontrollen inom kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde har samman-
taget bedömts som tillfredsställande. Fyra kont-
rollmoment har undersökts varav tre med mycket 
gott och en med svagt resultat. I kontrollmomentet 
att säkra en korrekt ärendehandläggning avseende 
bidragsutbetalning upptäcktes i stickprovskontrol-
len att en förening lämnat in felaktiga uppgifter 
som ligger till grund för utbetalning av bidrag. 
Inför 2016 och 2017 kommer en genomlysning av 
bidraget att göras med fokus på information och 
kommunikation till föreningslivet när det gäller 
hantering och administration av föreningsbidrag

Den interna kontrollen inom barn- och utbild-
ningsnämnden bedöms sammantaget vara god. 
Stickprovskontroller av utbetalningar visar att det 
förekommit ett fåtal avvikelser gällande grundbe-
lopp samt tilläggsbelopp inom grundskolan. 
Åtgärder har vidtagits genom att barn- och 
utbildningsnämnden beslutat om riktlinjer och 
rutiner för handläggning tagits fram och imple-
menterats. Samtliga utbetalningar ska numer göras 
via resursfördelningssystemet i Exens för att 
minska den manuella handläggningen. Återrap-
porteringen av upplevda kränkningar har gått från 
svag till tillfredsställande under året. Återrapporte-
ringen bedöms vara mycket god då detta är en 
stående punkt på arbetsutskottets sammanträden. 
Återrapporteringen från rektor/förskolechef till 
utbildningskontoret fungerar tillfredsställande då 
antalet rapporterade händelser har ökat. Åtgärder 
har vidtagits genom att befintliga rutiner för 
handläggning reviderats och att ett stödmaterial 
tagit fram. Vidare har samtliga rektorer och 
förskolechefer genomgått utbildning i programmet 
B4 där upplevda kränkningar ska rapporteras. 
Uppföljning av skolplikten genomförs två gånger 
per månad har visat på få avvikelser. Den främsta 
anledningen till avvikelsen sker i samband med 
nyinflyttningar till kommunen där elever behåller 
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sin skolplacering i sin tidigare hemkommun och 
inte rapporterar detta till Staffanstorps kommun. 
Det har även framkommit avvikelser då elever inte 
skrivits ut från skolan då familjen vistas utom-
lands under längre perioder. Barn- och utbild-
ningsnämnden har beslutat om rutiner och 
riktlinjer för skolplikt och rätt till utbildning. 

Den interna kontrollen inom socialnämndens 
verksamhetsområde har sammantaget bedömts 
som tillfredsställande. Fem kontrollområden har 
funnits för året: korrekt ärendehandläggning 
avseende delegationsordningen, lagstadgad 
handläggningstid avseende utredning till barns 
skydd eller stöd, felaktiga utbetalningar av 
ekonomiskt bistånd, lagstadgat uppföljningsansvar 
av fattade beslut enligt Sol respektive LSS samt 
uppföljning av avtal med externa utförare. På 
grund av svårigheter med rekrytering har utförd 
kontroll inom lagstadgad handläggningstid 
avseende utredning till barns skydd eller stöd 
periodvis gett ett svagt resultat. Uppföljningsan-
svar av fattade beslut enligt Sol respektive LSS 
samt uppföljning av avtal externa utförare har 
under perioder gränsat till svag på grund av 
otillräckliga resurser. 

Kommunen

Ingen 
kontrollplan 

beslutad Svag
Tillfreds-
ställande God

Mycket 
god

Återrapportering 
till nämnd/styrelse/
kommunfullmäktige

Kommunövergripande X November 2015

Kommunstyrelsen X November 2015

Tekniska nämnden Mars 2016

Miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden

Mars 2016

Kultur- och fritidsnämnden X December 2015

Barn- och utbildningsnämnden X December 2015

Socialnämnden X Mars 2016

Kommunala bolagen X
Kommande styrelsemöte 

år 2016
 

KOMMUNALA BOLAG
Den interna kontrollens syfte för koncernen är att 
den finansiella rapporteringen och informationen 
om verksamheten ska vara tillförlitlig. Verksamhe-
ten i de olika bolagen ska vara ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv och tillämpliga lagar, föreskrifter 
och riktlinjer ska följas.

Samtliga bolag inom koncernen har fastställda 
rutiner för styrning och uppföljning inom områ-
dena budget, attestering och resultatuppföljning.

En bedömning har gjorts av bolagens risker 
samt centrala rutiner och processer. I bedömningen 
identifierades riskerna och vilka konsekvenser de 
kan leda till. Efter kartläggningen av riskerna har 
en kontrollplan tagits fram där de risker som fått 
högst värden ingår.

En sammanfattande bedömning är att den 
interna kontrollen i bolagen är god.

INTERN KONTROLL
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Staffanstorps kommun har haft en konstant ökning av antalet invånare 
sedan 1990. Under 2015 ökade antalet invånare från 22 994 till 23 119. 
Ökningen är totalt 125 invånare (0,5 procent). 

INVÅNARANTALET FORTSÄTTER ATT ÖKA 
Staffanstorps kommun har haft en konstant 
ökning av antalet invånare sedan 1990. Under 
2015 ökade antalet invånare från 22 994 till 23 
119. Ökningen är totalt 125 invånare.

Skillnaden mellan inflyttade och utflyttade är 
flyttningsnettot och utfallet för 2015 blev ett 
överskott på tre invånare.

Befolkningsstrukturen visar att Staffanstorp är 
en kommun där andelen äldre ökar succesivt för 
varje år. Andelen barn och ungdomar (0-19 år) är 
27 procent. Den arbetsföra befolkningen utgör 53 
procent och den äldre (65 år och äldre) 20 procent 
av Staffanstorps totala befolkning.

Den åldersklass som visar störst procentuell 
ökning mellan åren 2006 till och med 2015 är 
åldersgruppen 80 år och äldre. Den har ökat med 
nästan 59 procent. Därefter kommer åldersklassen 
65-79 år med en ökning på 42 procent. Den 
markant ökande andelen äldre medför att behoven 
av olika former av äldreomsorg ökar. 

Åldersklassen 0-6 år har ökat med 16 procent 
under perioden men har under det sista året 
stagnerat. 

I en växande kommun finns generellt en ökad 
efterfrågan på den service och de tjänster som 
kommunen erbjuder.

Demografi för Staffanstorps kommun år 2006-2015

Åders- 
klasser 0-6 7-19 20-64 65-79 80-W Totalt

2006 1 940 3 969 11 889 2 449 593 20 840

2007 1 989 3 973 12 003 2 619 624 21 208

2008 2 095 3 969 12 154 2 804 645 21 667

2009 2 106 4 026 12 138 2 983 696 21 949

2010 2 187 4 012 12 198 3 121 741 22 259

2011 2 183 4 008 12 095 3 236 774 22 296

2012 2 233 3 982 12 218 3 279 822 22 534

2013 2 224 3 959 12 244 3 369 876 22 672

2014 2 261 4 033 12 355 3 433 912 22 994

2015 2 260 4 087 12 354 3 474 944 23 119

Tabellen visar åldern vid respektive årsskifte. Källa: SCB.

LÄGENHETER OCH SMÅHUS
Under 2015 färdigställdes 16 småhus och 64 
lägenheter i två flerbostadshus.
 
ARBETSMARKNAD
Öppet arbetslösa definieras som arbetssökande 
(16-64 år) som aktivt söker och omgående kan ta 
ett arbete på arbetsmarknaden. De kvarstående 
sökande utgörs av samtliga inskrivna i slutet av 
månaden respektive år. 

Tabellen nedan visar Staffanstorps kommuns 
kvarstående sökande samt öppet arbetslösa.

Arbetslösa i Staffanstorp

År
Kvarstående

sökande totalt Öppet arbetslösa

2006 1 213 310

2007 913 250

2008 970 289

2009 1 128 358

2010 1 144 294

2011 1 107 316

2012 1 139 332

2013 1 145 366

2014 1 103 324

2015 1 011 288

Källa: Arbetsförmedlingen.
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Staffanstorps kommun arbetar aktivt med miljöfrågor. Kommunen har en 
energiplan som anger riktningen på energiarbetet. Fysiska åtgärder har 
också genomförts för att förbättra för kollektivtrafiken och för att 
inbjuda folk att gå och cykla istället för att köra bil. Vi arbetar med parker 
och naturområden och har genomfört en omfattande nyplantering av 
träd. När det gäller den bebyggda miljön pågår planläggning för 
nybyggnation i Hjärups Västerstad samt omvandling och förtätning inom 
området Sockerstan i Staffanstorp. Under 2015 har Staffanstorps 
kommun arbetat med en kommunövergripande Blåplan, en vägledning 
för den kommunala vattenplaneringen som förväntas antas under 2016. 

ENERGIPLAN
En energiplan för Staffanstorps kommun antogs 
av kommunfullmäktige i december 2012. Energi-
planen sträcker sig från 2012 till 2016 och 
beskriver kommunens inriktning för energiarbetet. 
Syftet med energiplanen är att verka för en hållbar 
energiförsörjning i kommunen. Hushållningen 
med energiresurser och begränsningen av klimat-
förändringarna ska gå hand i hand med ett 
samhälle som expanderar. För kommunen är det 
viktigt med en ansvarsfull planering som bidrar till 
långsiktighet, hållbarhet och sparsamhet med de 
fysiska tillgångarna. 

Energiplanen har fyra fokusområden för 
energiarbetet: 
• Utreda framtida värmeförsörjning i Hjärup.
• Planera för en utveckling av kollektivtrafiken   
  och en utökad pendling.
• Arbeta aktivt med energifrågor i fysisk 
  planering.
• Upplysa om den småskaliga uppvärmningens   
  miljömässiga konsekvenser.

FÖRBÄTTRADE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
KOLLEKTIVTRAFIK
Under 2015 har fyra detaljplaner för södra 
stambanan och dess närområde i Hjärup tagits 
fram. Dessa planer ska antas av kommunfullmäk-
tige under våren 2016. Målet med detta arbete är 
att förbättra förutsättningarna för en ökad 
turtäthet till Hjärup i samband med utbyggnaden 
till fyra spår.

Staffanstorps kommun har i samprojekt med 
Skånetrafiken under 2012-2013 anlagt bland 
annat ny busstation och ny cirkulationsplats för 

att kunna förbättra kollektivtrafiken mellan 
Staffanstorp och Malmö. Vid tidtabellskiftet i 
december 2012 genomförde Skånetrafiken de 
planerade förbättringarna i trafikeringen Malmö- 
Staffanstorp, vilket innebär ökad turtäthet. 
Kommunen kommer att fortsätta att arbeta för 
förbättrad kollektivtrafik till Malmö och Lund 
med buss, genom att verka för att även Staffans-
torps tätort ska omfattas av Region Skånes 
superbusskoncept. 

GÅ OCH CYKLA
Åtgärder har genomförts för förbättring av 
framkomligheten och trafiksäkerheten för att 
inbjuda människor till att gå och cykla istället för 
att köra bil. 

Under 2015 påbörjades arbetet med att bygga 
om korsningen Vikhemsvägen/Kronoslättsvägen 
med infarten till Staffansvallen. Detta arbete ska 
underlätta för oskyddade trafikanter att ta sig till 
och från Staffansvallen men även förbättringsåt-
gärder för kollektivtrafikresenärerna. 

PARKER OCH GRÖNT 
Under 2015 har arbetet med Hjärups Park tagit 
fart. Entreprenören är etablerad och har påbörjat 
arbetet med att skapa Hjärups Park som en 
naturlig fortsättning från Uppåkravallen.

En annan viktig insats som fortlöper årligen är 
föryngrings- och försköningsarbetet av de befint-
liga planteringarna, något som genererat flera 
positiva kommentarer från medborgarna. 

Staffanstorps kommun jobbar aktivt med att 
utveckla de allmänna platserna till mer attraktiva 
och upplevelserika mötesplatser för medborgarna. 
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Våra gröna omgivningar har stor inverkan på hur 
vi mår både fysiskt och psykiskt och det är inte 
utan anledning som parker brukar kallas ”stadens 
gröna lungor”. 

PLANLÄGGNING AV NY BEBYGGELSE
Huvudstrategin för markanvändningen i Staffans-
torps kommun är att bostadsutbyggnad ska ske i 
kollektivtrafik- och servicenära lägen. På så sätt 
kan ett hållbart resande och ett effektivt markut-
nyttjande gynnas. 

Som ett viktigt led i denna strategi påbörjades 
under 2014 planläggningen av Hjärups Väster-
stad, ett område med cirka 850 bostäder i direkt 
anslutning till Hjärups station. Denna utbyggnad 
kopplar till utbyggnaden av södra stambanan till 
fyra spår.

Den sedan tidigare pågående planläggningen av 
Sockerstan med cirka 1 000 nya bostäder centralt i 
Staffanstorp är ett annat exempel. Här är tillgången 
till pendelbusstrafik god och i framtiden kan också 
en trafikering med pågatåg på Simrishamnsbanan 
komma till stånd. 

I respektive planeringsprojekt läggs också stor 
vikt vid att skapa gena och trygga stråk för 
oskyddade trafikanter för att ytterligare uppmunt-
ra ett minskat bilanvändande. 

Klimatförändringarna och den ökande risken 
för stora regn hanteras i planeringen genom att 
mark och byggnader höjdsätts på ett sådant sätt 
att byggnader inte riskerar att skadas vid över-
svämningar.

VATTENRÅD
Sedan 2009 har man i Segeåns samt i Höje ås 
avrinningsområde, organiserat sig i vattenråd. Ett 
vattenråd är en samverkansform där kommuner, 
näringsliv och olika intresseorganisationer gemen-
samt för en diskussion kring de lokala vattenresur-
serna, för att kunna uppfylla de åtgärder som 
krävs enligt EG-direktivet; ramdirektivet för 
vatten. 

Under 2008 fastställde Vattenmyndigheten 
status på våra vattendrag och för både Segeås och 
Höje ås del blev det ett nedslående resultat. För att 
kunna nå en högre status krävs ett samarbete 
mellan alla de som påverkar vattenförekomsternas 
status. Beslut om förvaltningsplan, åtgärdspro-
gram, miljökonsekvensbeskrivning samt miljökva-
litetsnormer för yt- och grundvattenförekomster 
har fattats av Vattenmyndigheten 2009-12-15, 
vilket gäller för perioden 2009-2015. Sveriges 
kommuner arbetar idag med vattenförvaltning och 
vattenplanering som grundar sig på Vattenmyndig-
hetens åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. 

Sedan 2011 rapporterar varje kommun årligen sitt 
arbete med vattenfrågor, utifrån dessa båda 
dokument.

SEGEÅ VATTENDRAGSFÖRBUND OCH 
VATTENRÅD
Segeåns ursprungliga avrinningsområde omfattar 
340 km². Inom ramen för arbetet med vattenrådet 
har en del av den kil som ligger mellan Segeåns 
och Höje ås avrinningsområde och som är belägen 
i Staffanstorp och Burlövs kommuner, även 
integrerats i Segeåns Vattendragsförbund och 
Vattenråds ansvarsområde. Den totala ytan som 
projektet arbetar med blir därmed 358 km². 

Segeåprojektet är ett samarbetsprojekt mellan 
kommunerna i Burlöv, Lund, Malmö, Staffans-
torp, Svedala, Trelleborg och Vellinge samt ett 
flertal företag och dikningsföretag. Projektet 
arbetar främst med konkreta åtgärder för att öka 
vattenmagasineringsförmågan i landskapet, öka 
den biologiska mångfalden samt att öka areal av 
vattennära rekreationsområden kring tätorterna. 
Åtgärderna ska även reducera mängden kväve och 
fosfor i vattenmiljöerna. Arbetet med vattenvår-
dande åtgärder har under 2015 fortsatt i enlighet 
med Segeåns vattenvårdsplan. 

Ett flertal informationsprojekt har påbörjats 
under 2015. Segeåns Vattendragsförbund och 
Vattenråd ser det som mycket viktigt att barn och 
ungdomar i skolan får möjlighet till kunskap och 
så kallad närkontakt med vattenmiljöer. 

Under 2015 har även ett projekt påbörjats som 
berör problematiken med bräddningar (avlopps-
vatten som vid enstaka tillfällen avleds för att 
avlasta ledning, magasin eller bassäng). Brädd-
ningar är ett vanligt problem över hela landet och 
bidrar både till övergödning, störda ekosystem och 
ökad risk för smittspridning. Fokus har legat på 
bräddförekomsterna i Svedala och Staffanstorps 
kommuner.

HÖJE Å VATTENRÅD
Höje ås avrinningsområde omfattar ett 316 km² 
stort område. Markanvändningen inom avrin-
ningsområdet domineras av åkermark, som utgör 
60 procent av den totala arealen. En relativt stor 
yta, 12 procent, utgörs av tätorter varav de största 
är Lund, Staffanstorp, Lomma, Dalby och Genarp. 

Höje å projektet är en miljösatsning och drivs 
som ett mellankommunalt samarbete mellan 
Staffanstorp, Lund, Svedala och Lomma kommu-
ner. Målsättningen med projektet är att begränsa 
transporten av näringsämnen till Öresund, gynna 
växt- och djurliv i åkerlandskapet samt att öka 
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tillgängligheten för friluftslivet. Åtgärderna 
grundar sig på de förslag som är framtagna i den 
av de fyra kommunerna gemensamt framtagna 
landskapsvårdsplan för Höje å, vilken innehåller 
exempel på bland annat anläggningar av gång-
stråk och restaurering av vattendrag. 

Under hösten 2014 beslutades om ett nytt 
samarbetsavtal, med ett tillhörande åtgärdspro-
gram, vilket löper mellan 2015-2021. Det nya 
åtgärdsprogrammet har gjort att vattenvårdsarbe-
tet utvecklats ytterligare och innefattar nu även 
åtgärder för att stärka ekosystemtjänster och 
fördröja vatten för att minska riskerna för över-
svämningar. Nya åtgärder är bland annat tvåstegs-
diken och kalkfilter för att fånga fosfor. 

Blåplan 2015-2020
Under 2013 slutförde både Segeåns Vattenråd och 
Höje å Vattenråd projekt med målet att ta fram ett 
heltäckande GIS-baserat vattenstrategiskt plane-
ringsunderlag för Segeå respektive Höje å avrin-
ningsområde. 

Staffanstorps kommun har med detta som 
underlag under 2015 fortsatt ett arbete med att 
göra en kommunövergripande Blåplan, ett doku-
ment som ska vara vägledande för arbetet i den 
kommunala vattenplaneringen. 

I första hand ska Blåplanen fungera som en 
förvaltningsövergripande VA-plan, men den ska 
även koppla samman de krav som ställs från 
Vattenförvaltningen och även ge en sammanfat-
tande bild av Staffanstorps kommuns vattenvårds-
arbete som huvudsakligen sker via mellankom-
munala samarbetsorgan. 

Blåplanen underlättar den kommuninterna 
samordningen och kommer att fungera som ett 
fördjupande underlag till en kommande översikts-
plan. 

HÖJE Å DAGVATTENGRUPP 
Lund, Lomma och Staffanstorps kommuner 
drabbades alla, i olika stor omfattning av svåra 
översvämningar i början av juli 2007. Under ett 
års tid därefter arbetade tjänstemän från kommu-
nerna tillsammans med bland annat Länsstyrelsen, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB), Trafikverket och Jordbruksverket för att 
sätta sig in i vidden av problemet. 

Syftet med arbetet i dagvattengruppen har efter 
det varit att, inom ramen för ett samarbete mellan 
kommunerna, studera möjligheterna att hantera 
de höga flöden som förekommer i Höje ås huvud-
fåra och i biflödet Önnerupsbäcken. Syftet har 
också varit att se över möjligheterna att samordna 
befintliga dikningsföretag och deras åtgärder inom 
avrinningsområdet. 

Sedan hösten 2013 ingår dagvattengruppen som 
en verksamhet i Höje å vattenråd. Gruppen har 
under 2015 fortsatt att arbeta med åtgärder för att 
dämpa höga flöden, minska risken för översväm-
ningar och fördröja vatten i Höje å avrinningsom-
råde. Som exempel kan nämnas en utredning kring 
möjligheterna att fördröja det dagvatten från östra 
Lund som når Höje å vid Knästorps by via två 
stora dagvattenkulvertar. 

SYDVÄSTSKÅNES GRUNDVATTENKOMMITTÉ 
Grundvattenkommittén består av representanter 
från vattentäktsintressenter, med rättighet att ta ut 
vatten från Alnarpsströmmen samt Länsstyrelsen i 
Skåne län. I kommittén deltar Staffanstorp, 
Svedala, Kävlinge, Trelleborg, Lomma, Burlöv 
samt Malmö Stad. Näringslivet representeras av 
Akademiska Hus, Nordic Sugar AB, Sysav AB, 
Sydvatten AB och VA SYD. 

Kommittén arbetar sedan 1964 med att beräkna 
storleken på vattentillgången, kartlägga vattenut-
tag och vattenkvalitet i Alnarpsströmmen samt 
även att trygga framtida vattenkvalitet. 

Under 2014 har en översyn av verksamheten 
och verksamhetsområdet fortsatt. Nya frågor som 
man avser att arbeta med är grundvattenskydd 
och riksintresset för grundvatten; högaktuella 
frågor som berör hela Sydvästra Skåne. 

Under 2014 beslöt man vid årsmötet att om-
bilda dåvarande Samarbetskommittén för Alnarps-
strömmen till Sydvästskånes Grundvattenkom-
mitté, SSGK. Vid ombildandet utvidgades 
verksamhetsområdet till hela Sydvästskåne med de 
tre stora grundvattenförekomsterna Alnarps-
strömmen, Skivarpströmmen och Vellinge-Trelle-
borgsområdet. Man uppskattar att inom detta 
verksamhetsområde finns det ett hållbart uttag av 
grundvatten på 50 miljoner m³/år. Hur framtida 
miljö- och klimatförändringar kommer att påverka 
grundvattenbildningen, kommer man att följa 
inom verksamheten för SSGK.

GEOGRAFISK INFORMATION
I alla de projekt som Staffanstorps kommun 
arbetar och är inblandad i är behovet av bra 
geografiskt underlagsmaterial och kart-/GISmate-
rial en förutsättning. Inom Geoinfoområdet 
arbetar Staffanstorps kommun kontinuerligt med 
att skapa förutsättningar för detta genom att 
tillhandahålla, redovisa och förvalta det geogra-
fiska materialet. 
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Det personalekonomiska bokslutet är framtaget med hjälp av den 
personalinformation som finns i kommunens löne- och personal-
administrativa system. 

Det personalekonomiska bokslutet redovisar:
• Antal tillsvidareanställda årsarbetare, personer   
 och deras genomsnittliga sysselsättningsgrad
• Ålders- och könsfördelning
• Frånvaroorsaker
• Pensionsavgångar
• Kostnader

TILLSVIDAREANSTÄLLDA ÅRSARBETARE 
Per den 31 december 2012 2013 2014 2015

Tillsvidareanställda 
årsarbetare 870 863 876 915

  varav kvinnor 665 689 703 741

  varav män 205 174 173 174

Motsvarar antal personer 949 962 938 1000

  varav kvinnor 703 702 727 782

  varav män 246 260 211 218

Tillsvidareanställda med lön år 2015 motsvarar 
915 årsarbetare. I tabellen anges antal årsarbetare 
2014 till 876. Detta avser samtliga anställda med 
eller utan lön. Denna siffra omfattar även långtids-
sjukskrivna, föräldralediga, tjänstlediga med flera. 
Ökningen av antalet tillsvidareanställda personer 
totalt antas bero på att verksamheterna inom 
vård- och omsorg ökar igen. 

År 2015 var det totala antalet årsarbetare inklu-
sive timanställda 1 146 årsarbetare, vilket motsva-
rar 1 624 personer. 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden per 
den 31 december 2015 var 91,28 procent vilket 
innebär en oförändrad nivå jämfört med 2014.  

Kommunens policy är att, när vakanser uppstår 
inom verksamheter, först pröva om det är möjligt 
att erbjuda redan deltidsanställd utökad sysselsätt-
ningsgrad. Detta är också en viljeinriktning i 
kommunens jämställdhetsplan.

HELTID – DELTID, TILLSVIDAREANSTÄLLDA 
2012 2013 2014 2015

Kvinnor deltid i procent 24,75 29,43 28,57 25,19

Män deltid i procent 28,44 37,17 30,88 31,65

Figuren nedan anger hur stor andel inom respek-
tive kön som arbetar deltid av det totala antalet 
månadsavlönade män och kvinnor. 

 

Mätt i relation till totala antalet tillsvidareanställda utgör 
deltidsarbetande kvinnor 20 procent och deltidsarbetande män 
noll procent.

ÅLDERSFÖRDELNING

352 personer av kommunens tillsvidareanställda 
är 50 år eller äldre per den 31 december 2015. Det 
motsvarar 37 procent av totala antalet. 

Medelåldern var per den 31 december år 2015 
44,53 år och år 2014 var den 44,06 år. 

Den genomsnittliga anställningstiden är 11,6 år. 

KÖNSFÖRDELNING
2012 2013 2014 2015

Kvinnor i procent 79,52 72,97 77,52 78,20

Män i procent 20,48 27,02 22,47 21,80

Män deltid 0 %

Män heltid 15 %

Kvinnor deltid 20 %

Kvinnor heltid 59 %
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MEDARBETARE

Andelen män har konstant ökat fram till och med 
2013, för att därefter gå ner igen 2014 och 2015. 
Könsfördelningen är trots tidigare uppgångar ojämn. 
En viljeriktning i jämställdhets- och mångfaldpla-
nen är dock att underrepresenterat kön ska utses 
till ledig befattning om det finns sökande av båda 
könen med likvärdiga kvalifikationer. 

Av 64 chefer och ledande tjänstemän var per 31 
december 2015 46 kvinnor (71,8 procent) och 18 
män (28,1 procent). 

SJUKFRÅNVARO

Totala sjukfrånvaron i timmar fördelad på kön

Kön Antal personer Ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro
 Procent 2015 

arbetstid
Procent 2014

arbetstid

Kvinnor 893 1 716 575 117 976 6,87 6,20

Män 260 541 216 19 041 3,52 3,87

Totalt 1 153 2 257 791 137 017 6,07 5,61

      

Totala sjukfrånvaron i timmar fördelad på ålder

Ålder Ant personer Ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro
Procent 2015 

arbetstid
Procent 2014

arbetstid

-29 123 302 512 13 336 4,41 4,28

30-49 609 1 140 713 72 919 6,39 6,02

50- 394 814 566 50 762 6,23 5,39

Totalt 1 126 2 257 791 137 017 6,07 5,61

Långtidssjuka mer än 60 dagar i procent av totala sjukfrånvaron fördelad på kön

Kön Antal timmar
Procent av total 

sjukfrånvaro 2015
Procent av total 

sjukfrånvaro 2014

Kvinnor 41 258 34,97 32,74

Män 5879 30,88 31,48

Totalt 47 137 34,40 32,54

      

Långtidssjuka mer än 60 dagar i procent av totala sjukfrånvaron fördelad på ålder

Ålder Antal timmar
Procent av total 

sjukfrånvaro 2015
Procent av total 

sjukfrånvaro 2014

-29 2465 18,49 19,22

30-49 20 766 28,48 28,92

50- 23 906 47,09 41,24

Totalt 47 137            34,40       32,54

  

Sjukfrånvaron eller ohälsan är en faktor som 
diskuteras mycket. Detta beroende på att kostna-
derna för samhälle, arbetsgivare och individ är 
stora. Regeringen har beslutat att från och med 
2003-års bokslut ska en särskild redovisning göras 
av sjukfrånvaron mätt i timmar. Detta för att 
kunna jämföra sjukfrånvaro mellan olika typer av 
företag och verksamheter. Nedanstående samman-
ställning visar denna frånvaro. 

Av ovanstående statistik framkommer att kvin-
norna står för en högre andel frånvaro än män. 
Kvinnors sjukfrånvaro har dock sjunkit sedan 
2010 fram till 2014 och framåt, då den ökat igen.

När det gäller långtidssjukskrivningar kan 
konstateras att äldre medarbetare (50+) är sjuk-
skrivna i större utsträckning än de yngre. 

Sjukskrivningstalen har ökat från 5,61 år 2014 till 
6,07 under 2015. Vad ökningen beror på är svårt 
att ge ett kort svar på, men trenden visar att 
sjukskrivningstalen ökar överlag i Sverige. Arbets-
givaren arbetar i enlighet med de gällande rehabili-
teringsriktlinjerna. Företagshälsovården används 
också aktivt i rehabiliteringsarbetet men också i 
förebyggande arbete. 
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FÖRÄLDRALEDIGHET
Ledighet för vård av barn (föräldrapenning), vård 
av sjukt barn och partiell tjänstledighet för vård av 
barn har minskat under 2015 med 2,9 procent 
jämfört med 2014. När man bara ser på skillna-
derna för vård av sjukt barn och partiell ledighet 
för vård av barn har det skett en ökning med 5,4 
procent jämfört med 2014. 

LÖNEKOSTNADER
Kommunens samlade utgifter genom ekonomisys-
temet var år 2015 517 miljoner kronor inklusive 
personalomkostnader. År 2014 var den samlade 
kostnaden 465 miljoner kronor. Kostnadsökningen 
beror bland annat på fler medarbetare samt högre 
kostnader för övertid, jour, beredskap med mera. 

KOSTNAD/ARBETAD TIMME
Genomsnittlig timkostnad per utförd arbetstimme 
blir 203,73 kronor år 2015. 2014 var timkostna-
den 211,47 kronor. Den lägre timkostnaden beror 
på att andelen timavlönade ökat mellan åren.

PENSIONER
Antalet pensionsavgångar var 31 stycken år 2014 
och 33 stycken år 2015. Under de närmaste åtta 
åren kommer antalet medarbetare som går i 
pension troligtvis att ligga mellan 15-30 per år. 
Pensionsåldern är från och med år 2006 67 år 
istället för som tidigare 65 år. Möjlighet att gå i 
pension har man mellan 61 och 67 år enligt avtal. 
Det finns ett stigande intresse från enskilda 
arbetstagare att fortsätta arbeta efter 65-årsdagen.

731 pensionstagare inklusive den särskilda 
löneskatten. 

Framtida pensionskostnader
KAP-KL är ett avgiftsbestämt tjänstepensionsavtal 
som ersätter det tidigare PFA-98. 

AKAP-KL är ett avgiftsbestämt pensionsavtal 
som gäller för medarbetare födda 1986 och 
framåt.

Våren 2000 beslutade kommunfullmäktige att 
hela avgiften ska utbetalas för individuell place-
ring på pensionsmarknaden.

Likaså beslutade Kommunstyrelsen att från och 
med 2001 ska efterlevandepensioner och komplet-
teringspensioner över det så kallade ”taket” 
”försäkras” i KPA. Den totala kostnaden och 
pensionsskulden redovisas på annan plats i 
redovisningen.

Under många år framöver kommer därför 
pensionskostnaderna att baseras på tre helt olika 
pensionsavtal vilket medför svårigheter att prog-
nostisera kostnadsutvecklingen på längre sikt.

Helt klart kommer pensionskostnaden att öka 
avsevärt enbart på grund av personalens ålders-
sammansättning.

De stora pensionsavgångarna kommer också att 
medföra ett betydande rekryteringsbehov.

PERSONALOMSÄTTNING
Personalomsättningen mäts enbart på tillsvidare-
anställningar det vill säga antalet nyanställda med 
tillsvidareanställning ställs i relation till genom-
snittligt antal tillsvidareanställda under året.

Pensionsavgångar 2016-2023 baserat på avgång vid 65 års 
ålder. 

Årets pensionskostnad 
2015 avgick 33 medarbetare med tjänstepension.

Pensionskostnaden år 2015 blev 21,8 mnkr för 

Personalomsättning i procent av tillsvidareanställda.

Personalomsättning i % av tillsvidareanställda

2012 2013 2014 2015
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MEDARBETARE

0

3

6

9

12

15

År 2015År 2014År 2013År 2012

0

5

10

15

20

25

30

År 2023År 2022År 2021År 2020År 2019År 2018År 2017År 2016



FÖ
R

V
A

LT
N

IN
G

SB
ER

Ä
TT

EL
SE

29

Viss förskjutning i redovisningen förekommer 
eftersom uppsägning och tillsättning inte alltid 
sker samma år. Personalomsättningen registreras 
efter tillsättning. 

Siffrorna för personalomsättningen för år 2012 
kan delvis förklaras med att många medarbetare 
omfattades av verksamhetsövergång.

REKRYTERING

ÅRLIG REVISION AV DET SYSTEMATISKA 
ARBETSMILJÖARBETET 2015
Enligt AFS 2001:1 (allmänna föreskrifter avseende 
arbetsmiljön) ska arbetsgivaren årligen göra en 
uppföljning/revision av SAM, det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

Årligen, enligt en uppgjort tidplan, görs en 
kartläggning av arbetsmiljön med hjälp av skriftlig 
instruktion och upprättade checklistor. I samband 
med kartläggningen genomförs en bedömning av 
de risker och brister som framkommit. De risker 
och brister som inte åtgärdas omedelbart samlas i 
en handlingsplan i vilken anges risk eller brist, 
konsekvenser, hur allvarlig risken är, aktuell AFS 
(Arbetsmiljöverkets författningssamling), åtgärder, 
ansvarig för genomförandet, tidpunkt när bristen 
ska vara åtgärdad samt datum för kontroll.

2015 års SAM-uppföljning/-revision har genom-
förts planenligt, det vill säga verksamheterna har 
uppfyllt vad lagen kräver och redovisat respektive 
revision till kommunens centrala skyddskommitté, 
(CSK). Eventuella brister inom verksamheten har 
dokumenterats i en handlingsplan, för åtgärd 
snarast. I den mån personalen inom verksamhe-
terna inte fullt ut känt till kommunens uppgjorda 
rutiner och policys kring arbetsmiljön, har detta 
uppmärksammats och åtgärdats inom berörda 
verksamheter. Inga brister har uppmärksammats 
som bedöms komma att innebära några betydande 
ekonomiska konsekvenser för verksamheterna.

Rutiner för SAM-uppföljning/-revision finns 
tillgängliga på intranätet i Arbetsmiljöpärmen, 
Flik 2. Samtliga aktuella SAM-revisioner för 2015 
finns tillgängliga inom respektive verksamhet.

MEDARBETARE

Diagrammet visar rekryteringar under 2012-2015.

Antal rekryteringar

2012 2013 2014 2015

236 235 321 363

Antalet rekryteringar mäts på såväl tillsidarean-
ställningar som vikariatsanställningar och andra 
visstidsanställningar med längre varaktighet. 
Timanställningar ingår inte i redovisningen.

TIMVIKARIER 
Under 2015 har verksamheterna använt sig av 
112,35 årsarbeten korttidsvikarier för att täcka 
bland annat semester och sjukfrånvaro.

Detta innebär en ökning jämfört med 2014 då 
verksamheterna använde sig av 85,44 årsarbeten 
korttidsvikarier för att täcka bland annat semester 
och sjukfrånvaro.
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EKONOMI
Bedömningen av den finansiella situationen grundar sig på flera 
aspekter förutom resultatet; kapacitetsutvecklingen på lång sikt, 
riskförhållanden samt kommunens förmåga att styra och kontrollera 
den ekonomiska utvecklingen. Målsättningen med den finansiella 
analysen är att identifiera möjligheter och problem.

MÅL FÖR GOD HUSHÅLLNING
Staffanstorps kommun har beslutat om två mål för 
god ekonomisk hushållning i skriften Kommun-
fullmäktiges mål 2015-2018.

En avstämning av dessa görs under egen rubrik; 
God ekonomisk hushållning och balanskravsut-
redning med resultatutjämningsreserv, se sidan 15.

RESULTAT OCH KAPACITET
Årets resultat
Årets resultat i kommunen uppgår till 2,7 mnkr, 
vilket motsvarar 0,3 procent av skatteintäkter och 
utjämning. Resultatet är positivt för 18:e året i rad 
men är 2,3 mnkr sämre än budgeterat resultat. De 
största skillnaderna mot budget anges under 
rubriken budgetavvikelser/prognossäkerhet.

Årets resultat exklusive jämförelsestörande 
poster uppgick till 13,7 mnkr.

En del av Staffanstorps kommuns verksamhet 
bedrivs som entreprenader vilket innebär att 
motsvarande kostnadsmassa är bunden av avtal. 
Se organisationsschema på sidan 10. 

Sammantaget uppvisar koncernen Staffanstorps 
kommun, där förutom kommunen även moderbo-
laget Staffanstorps Centrum AB med dotterbolag 
ingår, ett negativt resultat på -10,8 mnkr (-165,3).  
För sammanställning över ekonomiska engage-
mang mellan Staffanstorps kommun och de 
kommunägda bolagen, se sidan 11. 

Business Port Staffanstorp ingår i koncernen, 
men tas inte upp i koncernredovisningen på grund 
av liten omslutning i företaget.

Årets koncernresultat före skatt och elimine-
ringar fördelar sig enligt tabellen nedan:

Koncernresultat 2015 mnkr

Staffanstorps kommun 2,7

Staffanstorpshus AB -2,4

Staffanstorps kommunfastigheter AB -2,8

Stanstad II KB -0,5

Staffanstorps Energi AB 0

Staffanstorps Centrum AB*        0 

* = (SCABs egna verksamhet)
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Årets resultat för koncernen visas i diagrammet ovan.

Intäkter
Skatteintäkterna och de generella statsbidragen är 
kommunens största inkomstkälla och svarade år 
2015 för 78 procent av kommunens intäkter. 

Skatteintäkternas storlek är beroende av 
skattesatsen i kommunen och av Sveriges samlade 
beskattningsbara inkomster (den enskilde kommu-
nens skattekraft spelar mindre roll då merparten 
av avvikelser mot riksgenomsnittet utjämnas i ett 
särskilt fördelningssystem). 

Kommunens skattesats uppgick till 18:79 
kronor per beskattningsbar hundralapp, 1:91 
kronor under riksgenomsnittet. Skattekraften i 
Staffanstorp uppgick till 105 procent av riksge-
nomsnittet. 

De generella statsbidragen uppgick till 95,4 
mnkr vilket motsvarade sju procent av kommu-
nens intäkter och inkluderar den kommunaleko-
nomiska utjämningen, regleringsbidraget och 
fastighetstaxeringen.

De finansiella kostnaderna uppgick till 28,6 
mnkr. De finansiella intäkterna översteg de 
finansiella kostnaderna med 7,2 mnkr. Reavinster i 
samband med allokeringar i den lånfristiga 
portföljen är främsta orsaken till det positiva 
finansnettot. 
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Övriga intäkter är främst verksamhetsanknutna 
och avser ersättning för kommunal service till 
exempel barnomsorg, äldreomsorg, VA med flera.

Kostnader i kommunen
Verksamhetens bruttokostnad uppgick 2015 till 
1 244,2 mnkr kronor varav 42 procent avsåg 
personalkostnader inklusive pensionskostnader. 
Personalkostnaderna exklusive pensionskostnader 
är 52 mnkr högre i jämförelse med 2014, vilket 
motsvarar 11 procent. Ökningen förklaras främst 
av att kommunen hade färre antal anställda under 
2014 i jämförelse med 2015. Antalet tillsvidarean-
ställda årsarbetare vid utgången av 2015 var 39 
fler än vid utgången av 2014. Mot detta ger 
löneökningen under året en större effekt vilket gör 
att kostnaderna ökar ytterligare jämfört med 
föregående år. 

De totala pensionskostnaderna för 2015 uppgår 
till 38,1 mnkr (28,5) inklusive särskild löneskatt, 
vilket är en ökning i jämförelse med föregående år 
med 9,6 mnkr. 

Semesterlöneskulden har ökat med 1,3 mnkr 
vilket har påverkat årets personalkostnader 
negativt. Staffanstorps kommun arbetar aktivt 
med att anställda ska ta ut sina semesterdagar 
både för att det är viktigt för individen men även 
för att inte kommunen ska bygga upp en för stor 
skuld. 

Nettokostnadsutvecklingen i kommunen
Verksamhetens nettokostnader bör inte öka i snab-
bare takt än skatteintäkter och statsbidrag.

I en sund ekonomisk utveckling finns en 
följsamhet mellan nettokostnadsökningen per 
invånare jämfört med skatteintäktsökningen per 
invånare. 

Verksamhetens nettokostnader ligger på 99 
procent av skatteintäkter och finansnetto i genom-
snitt under perioden 2011-2015. Nyckeltalet ligger 
något högt och bör på sikt minska. 

Mnkr 2015 2014

2014-
2015

% föränd

2011-
2015

% ökn

Verksamhetens 
nettokostnader 
exkl. reavinster 1 024,4 971,7 5,4% 14,2%

Skatteintäkter 
inkl. generella 
statsbidrag och 
utjämning 1 020,1 984 3,7% 14,9%

Finansnetto +7,1 -4,4 -161,4% -32,4%

Mellan 2014 och 2015 ökade verksamhetens 
nettokostnader exklusive reavinster med 5,4 
procent. Skatteintäkterna inklusive statsbidrag och 
utjämning ökade under samma period med 3,7 
procent. De ökade nettokostnaderna beror främst 
på ökade lokalkostnader samt ökat behov av 
vård- och omsorg. 

Under femårsperioden 2011-2015 har netto-
kostnaderna ökat med 14,2 procent och skattein-
täkterna med mera har ökat med 14,9 procent. 
Det bör tilläggas att reavinster, till exempel vid 
försäljningen av fjärrvärmeverket 2011, inte ingår 
i dessa siffror.

Skatte- och nettokostnadsutveckling per invånare exklusive 
reavinst.

Sett över femårsperioden 2010-2014 har netto-
kostnaderna per invånare ökat med 16 procent 
och skatteintäkterna per invånare har ökat med 15 
procent.  
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Investeringar i kommunen
Nettoinvesteringar är investeringsutgifter minus 
investeringsinkomster.

Soliditetsutveckling i kommunen.

Soliditeten för koncernen minskade även under 
året med 0,3 (5,4) procentenheter vilket till största 
delen är beroende på årets negativa resultat. 

Nettoinvesteringar i kommunen.

Investeringsnivån i kommunen har legat på en hög 
nivå under hela femårsperioden 2011-2015. 
Genomsnittlig investeringsnivå under de senaste 
fem åren är 69,6 mnkr vilket inneburit att investe-
ringarna inte kunnat finansieras fullt ut med egna 
medel.

De största projekten 2015 har varit belägg-
ningsarbeten, rekreationspark Hjärup och åtgär-
der inom VA-området.  

En detaljerad redovisning av investeringarna 
återfinns i slutet i detta dokument och under 
respektive verksamhets redovisning. 

För analys och kommentarer av förändringen 
av materiella anläggningstillgångar, se längre fram 
i årsredovisningen under respektive nämnd, samt 
koncernen Staffanstorps Centrum. 

Soliditetsutveckling
Soliditeten är ett mått på långsiktig ekonomisk 
styrka och anger eget kapital i procent av de totala 
tillgångarna. Soliditetsutvecklingen sedd över tiden 
är av stort intresse. 

Kommunens soliditet inklusive ansvarsförbin-
delse har minskat under hela femårsperioden för 
att uppgå till 19,0 procent år 2015. Under femårs-
perioden har den så kallade RIPS-räntan som 
används för att nuvärdesberäkna pensionsskulden 
sänkts två gånger, år 2011 och år 2013. Den 
sänkta räntan innebar att pensionsskulden ökade 
och genom införandet av en ny redovisningsmo-
dell i Staffanstorp (fullfonderingsmodellen) har 
hela ökningen på 76 mnkr påverkat resultatet. 

Vidare har det planerats och genomförts 
investeringar som bara delvis kunna finansieras 
med egna medel. 
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Soliditetsutveckling i kommunkoncernen.

Skuldsättningsgrad
Den del av tillgångarna som finansieras med 
främmande kapital benämns skuldsättningsgrad. 

I skuldsättningsgraden ingår följande para-  
metrar:
• Avsättningsgrad. En avsättning är en skuld vars  
  storlek och betalningstidpunkt inte är känd vid   
  bokslutstillfället, till exempel pensionsåtagandet.
• Långfristig skuldsättningsgrad. Skulder som för 
  faller till betalning senare än ett år från bok-  
  slutsdagen.
• Kortfristig skuldsättningsgrad. Skulder som   
  förfaller till betalning året efter bokslutsåret.
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Skuldsättningsgrad kommunen.

Skuldsättningsgraden i kommunen har fortsatt att 
ökat något under 2015 med 0,8 procentenheter i 
förhållande till föregående år. Förändringen beror 
på att den lång- och kortfristiga skuldsättningsgra-
den har ökat mer än avsättningsgraden minskat. 

Avsättningarna som till största delen består av 
pensionsåtaganden har minskat med 13,7 mnkr 
under 2015. Minskningen beror på att flertalet 
anställda har påbörjat sin pensionsbetalning under 
året.  

De långfristiga- och kortfristiga skulderna har 
ökat med totalt 97,5 mnkr. Ökningen av de 
långfristiga skulderna förklaras av nyupptagna 
anläggningslån avseende finansiering av markin-
köp och investeringar. Förändringen avseende de 
kortfristiga skulderna jämfört med tidigare år 
avser främst ökade förutbetalda intäkter om 14,6 
mnkr. 

Skuldsättning mnkr 2015      2014

Avsättningar 456,0 469,7

Långfristiga skulder 704,7 615,2

Kortfristiga skulder 200,4 192,5

Totalt 1 361,1 1 277,4

Avsättningar mnkr 2015 2014

Pensioner 446,6 460,3

Infrastrukturersättning 0,0 0,0

Exploateringsbidrag 9,3 9,3

Garantibesiktningar 0,1

Summa 456,0 469,7

Skuldsättningsgraden i kommunkoncernen ligger 
på 93,4 procent vilket är i nivå med föregående år. 

Nedan framgår förändringen mellan åren. 
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Skuldsättningsgrad koncernen.

Skuldsättning mnkr 2015      2014

Avsättningar 472,0 480,4

Långfristiga skulder 1 844,0 1 529,6

Kortfristiga skulder 216,4 540,9

Totalt 2 532,4 2 550,9

RISK – KONTROLL
Betalningsförmåga på kort sikt 
Ett sätt att mäta betalningsförmåga på kort sikt är 
rörelsekapitalets storlek. Rörelsekapital är skillna-
den mellan omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder.

Rörelsekapitalet har minskat under 2015 i kom-
munen genom att investeringarna delvis finansie-
rats genom minskad likviditet och genom att 
omsättningstillgångarna minskat genom försälj-
ningarna inom Vikhemsområdet. 

Rörelsekapital kommunen.
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Anledningen till att rörelsekapitalet i koncernen 
blev negativt 2014 var att de kortfristiga skulderna 
hade ökat medan omsättningstillgångarna hade 
minskat i förhållande till föregående år. Ökningen 
av de kortfristiga skulderna avsåg en omklassifice-
ring mellan långfristiga- och kortfristiga skulder.

År 2015 ökade rörelsekapitalet i koncernen. 
Såväl de kortfristiga skulderna som omsättnings-
tillgångarna har minskat. Omsättningstillgångarna 
har minskat då likvida medel använts för att 
delfinansiera investeringarna och de kortfristiga 
skulderna har minskat till följd av att lån omsatts 
till lägre bindningstid och 45 mnkr har amorterats.  

Rörelsekapital koncernen.

Finansnetto  
Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella 
intäkter och kostnader. Ett negativt finansnetto 
minskar utrymmet för kommunens verksamheter. 
Kommunens riskexponering för ränteförändringar 
ökar vid hög upplåning.

Finansnettot stärker årets resultat med 7,1 mnkr, 
en förbättring mot föregående år med 11,5 mnkr. 
Förändringen förklaras i huvudsak av vinster i 
samband med försäljnigen av fonder i den långfris-
tiga portföljen. 

Reavinsterna ifrån allokeringar i den långfris-
tiga portföljen uppgick till 32,4 mnkr.

Kommunen har erhållit borgensavgift från 
Staffanstorps Centrum AB uppgående till 3,2 
mnkr. De samlade räntekostnaderna för kommu-
nens lånestock uppgick till 5,9 mnkr. 

Vidare beslutades under året att ersättning på 
17,2 mnkr skulle betalas ut till Staffanstorps 
Centrum AB för att täcka nedskrivning av Anne-
roskolan och Ängslyckans förskola.
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Finansnettots utveckling i kommunen.

 

Finansnettots utveckling i koncernen.

Kommunens placeringar 
Kommunens kapital avsatt för långfristigt ända-
mål förvaltas enligt ett rent så kallat specialist-
mandat utan allokeringsansvar hos en extern 
finansiell rådgivare. Denne ger varje kvartal 
förslag till förändringar i portföljen. Allokerings-
besluten tas av ekonomichefen i samråd med 
finanskommittén. 

Den långfristiga portföljens marknadsvärde-
värde uppgick vid årets slut till 376 mnkr, vilket 
innebär att marknadsvärdet ökat med 17 mnkr 
under år 2015, 4,6 procent. Lägsta avkastnings-
krav för året uppgick till 3,5 procent.

Sammantaget uppgick de fasta och rörliga 
avgifterna till de externa kapitalförvaltarna till 1,9 
mnkr år 2015. 

Per den siste december 2015 översteg mark-
nadsvärdet anskaffningsvärdet med 53,8 mnkr.
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Anskaffn. 
värde

Marknads-
värde

Värdeför-
ändr.

Alternativa räntor 121,6 125,5 3,9

Multi-strategi 67,1 70,1 3,0

Svenska aktier 82,8 104,1 21,3

Globala aktier 35,2 61,1 25,9

Tillväxtmarknader 15,0 14,7 -0,3

Summa 321,7 375,5 53,8

Marknadsvärde jämfört med anskaffningsvärde per 2015-12-
31 (mnkr).

Årets allokeringar har resulterat i en reavinst 
uppgående till 32,4 mnkr. 

Nedanstående begränsningsregler avseende 
exponering högrisk/lågrisk, emittenters kreditvär-
dighet, andel av fondvärdet placerad hos enskild 
emittent, ränte- och kapitalbindningstid och 
antalet kreditgivare utgår ifrån beslutat ekonomi-
styrdirektiv. 

Exponering högrisk/lågrisk 
Tillåtna alternativ för långfristiga placeringar är 
räntebärande värdepapper, aktier och andra 
värdepapper som kan jämställas med aktier och 
alternativa tillgångar av absolutavkastande 
karaktär (till exempel hedgefonder, fastigheter och 
råvaror). Fördelning får ske inom nedan angivna 
begränsningsregler. 

Aktuell 
vikt Max Min

Aktier 48% 70% 0%

Räntebärande värde-
papper, alternativa 
tillgångar 52% 100% 30%

För att bedöma graden av kreditvärdighet hos 
emittenter och motparter tillämpas S&P’s rating-
instituts ratingklassificering. 

Ratingkategori Max
Aktuell 

vikt

AAA till A 100% 21%

Övriga obligationer (min BBB) 80% 31%

Kortfristiga krediter (min K2) 50% 0%

Obligationer under BBB * - 48%

Snittrating
Ej under 

BBB BBB +

*(Vid investering i väldiversifierad fond ska det kapitalväg-
da genomsnittliga kreditbetyget i fonden motsvara ratingen 
som avses i tabell). 

Andel av portföljinnehavet som får investeras i respektive 
ratingkategori.

Riskspridning avseende antalet förvaltare och 
förvaltningsstil eftersträvas och en enskild emittent 
får inte utgöra mer än tio procent av den totala 
aktieportföljen. Den största enskilda emittenten 
utgjorde 4,3 procent av den totala aktieportföljen.

Antal förvaltare i respektive fond

Alternativa räntor 11

Multistrategi 15

Svenska aktier 6

Globala aktier 4

Tillväxtmarknader 10

Fonderna är aktiva ”fond-av-förvaltare” vilket 
innebär att medlen placeras genom förvärv av 
fondandelar hos olika förvaltare med skilda 
förvaltningsstilar. De valda förvaltarna placerar i 
sin tur i olika fonder. På så vis erhålls stor risk-
spridning. Förvaltarna utvärderas löpande och 
byts ut när bättre alternativ identifierats.

I den finansiella bilagan presenteras en djupare 
analys av kapitalförvaltningen. 

Likviditet och lån
Vid utgången av år 2015 uppgick de långfristiga 
lånen i kommunen till 498 mnkr. Av dessa är 87 
mnkr nyupplåning under året med syfte att 
finansiera köpet av fastigheten Hemmestorp 3:15 
samt delfinansiera årets investeringar. 98 mnkr har 
förfallit till betalning och lånats upp på nytt. 

Valutarisk
Samtliga lån har upptagits i SEK.

Ränterisk
Med ränterisk avses risken för ökade räntekostna-
der till följd av stigande marknadsränta. Denna 
risk beror främst på räntebindningstiden. För att 
begränsa ränterisken ska räntebindningstiden för 
olika lån/derivat spridas över tiden. 

Ränte-
förfall

Begr 
Min
(%)

Begr 
Max
(%)

Begr 
Max 

(mnkr) 

Fördeln 
Max 
(%)

Fördeln 
Max 

(mnkr)

Inom 1 år 20% 50% 1000 49% 243

1-2 år 0 % 25% 500 15% 75

2-3 år 0 % 25% 500 0% 0

3-5 år 0 % 30% 600 22% 108

5- 0 % 30% 600 14% 72

Beslutad begränsning och verklig fördelning av räntebindnings-
tiden i kommunen.
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Den genomsnittliga räntebindningstiden i kommu-
nen har uppgått till 2,3 år (2,1 år) och den genom-
snittliga upplåningsräntan har uppgått till 1,2 
procent (1,8 procent).

Kreditrisk
Eftersom kommunen har en nettoskuld (krediter 
minus likvida tillgångar) som överstiger 50 mnkr 
ska refinansieringsrisken minskas genom att lånens 
kapitalförfall ska spridas över tid enligt nedanstå-
ende beslutad andelsbegränsning. 

Den genomsnittliga kapitalbindningstiden 
uppgår till 3,5 år.

Kapitalbindning
Begr 
min

Begr 
max

Fördeln 
2015

Inom 1 år 0% 50% 19%

1-3 år 0% 30% 29%

3-5 år 0% 30% 29%

5-7 år 0% 30% 10%

7- 0% 30% 13%

Beslutad begränsning och verklig fördelning av kapitalbind-
ningstiden för kommunens lån.

Lånens förfallostruktur i kommunen (mnkr)

År Belopp

Inom 30 dgr 27

2016 76

2017 105

2018 55

2019 40

2020 68

2022 55

2024 40

2025 32

Motpartsrisk
Kreditrisken kan påverkas av antalet motparter. 
För att minska denna risk ska finansieringen 
fördelas på minst två motparter då lånevolymen 
överstiger 150 mnkr. Oaktat detta kan hela 
lånestocken upplånas av Kommuninvest. Bakgrun-
den till detta är dels den solidariska borgen som 
ger medlemmarna insyn i verksamheten, dels att 
Kommuninvest i sin tur har krav på riskspridning i 
sin upplåningsverksamhet som minimerar mot-
partsrisken. Hela lånestocken har upplånats av 
Kommuninvest.

Den genomsnittliga räntan på överskottslikvidi-
teten har uppgått till noll procent.

Checkkrediten på koncernkontot uppgår till 
totalt 65 mnkr och har inte nyttjats under året.

I koncernen Staffanstorps Centrum uppgår 
lånestocken till 1 139 mnkr (1239 mnkr). Samtliga 
lån har kommunal borgen som säkerhet. Koncer-
nen hanterar ränterisken i låneportföljen med 
finansiella derivatinstrument och använder 
ränteswappar för att få en rimlig och väl avvägd 
ränterisk i skuldportföljen. Ränteswappvolymen 
uppgår till 900 mnkr (900) vid årets slut.

Den genomsnittliga räntan har uppgått till 2,8 
procent (3,1 procent).

Borgensåtaganden 
Borgensåtaganden och ägande av andra bolag 
innebär ett risktagande. Kommunens åtaganden 
fördelas enligt följande:

Borgensåtaganden

Borgenären kan 
kräva en, flera eller 
alla

Borgens-
åtganden, 

mnkr

Borgens-
avgift, tkr

Borgens-
avgift, %

P, Staffanstorps 
Centrum AB 1 194,3 3 260 0,26

P, Sydvatten AB 34,5 75 0,25

P, Staffanstops Ten-
nisklubb  4,0

P, Sysav pensionsut-
fästelser  3,0

P, Malmöregionens 
Avlopp AB  1,2

S, SBAB Kommunalt 
förlustansvar  0,1

Totalt 1 237,1 3 335 0,26

P= proprie, såsom för egen skuld.
S= solidariskt, delat ansvar. 

Borgensåtagandet per invånare är cirka 56 tkr, 
vilket är oförändrat i jämförelse med föregående år. 

Borgensavgift har erhållits från Staffanstorps 
Centrum AB med totalt 3,2 mnkr varav 2,4 mnkr 
avser kommunens verksamhetslokaler (83 procent 
av borgensåttagandet) för vilka borgensavgiften 
uppgår till 0,235 procent och 0,8 mnkr övriga 
fastigheter för vilka borgensavgiften uppgår till 
0,4 procent.

Pensionsförpliktelser  
Långsiktigt innebär pensionsförpliktelserna en stor 
risk och är en generationsfråga. Genom att betala 
ut hela den avgiftsbestämda delen och trygga en 
del av avsättningen genom långsiktig kapitalför-
valtning, skjuts en mindre del av pensionsåtagan-
dena på framtidens skattebetalare.

Kommunen anlitar KPA för beräkning av 
framtida pensioner. KPA:s prognoser påverkas 
bland annat av reallöneutveckling, inflation, 
statslåneränta, nyanställningar och avgångar.
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Redogörelse enligt Rådet för kommunal redovisning 
2015-12-31 (mnkr)

Avsättning för pensioner -446,6

Ansvarsförbindelse 0

Finansiella placeringar (bokfört värde) 0

Totala förpliktelser – finansiella placeringar 
(bokfört värde) -446,6

Finansiella placeringar (marknadsvärde)  0

Återlånade medel -446,6

Kommunen har en långfristig värdepappersport-
följ som från och med 2012 inte enbart är avsatt 
för pensionsåtaganden utan har ett mer generellt 
syfte, dock långsiktigt. Uppgifter om kommunens 
långfristiga förvaltning återfinns i separat bilaga. 

Kommunen har valt en försäkringslösning för 
huvuddelen av intjänade pensionsförmåner som 
annars skulle ha redovisats under Avsatt till 
pensioner. Detta innebär att kommunen årligen 
betalar en avgift till KPA som förvaltare, som 
motsvarar det årets beräknade intjänade pensions-
förmåner. 2015 inbetalades 6,9 mnkr inklusive 
löneskatt i premier. 

Den avgiftsbestämda delen beräknas till 21,0 
mnkr inklusive löneskatt. Denna kostnad ingår i 
en del av personalomkostnadspålägget (PO) som 
är 38,46 procent av lönekostnaderna. Där ingår 
även kostnaden för de premier som avser förmåns-
bestämd ålderspension för de personer som tjänar 
över 7,5 inkomstbasbelopp. 

Den avgiftsbestämda delen av pensionsåtagan-
det disponeras helt av den anställde för eget val av 
förvaltare. Summan uppgår till cirka 4,5 procent 
av lönesumman och var 21,0 mnkr inklusive 
löneskatt år 2015. Pensionsutbetalningarna 
uppgick till 21,8 mnkr inklusive löneskatt. Den del 
av avsättningen, som avser garanti- och särskild 
avtalspension, minskade med 0,5 mnkr under 
2015. Den del av avsättningen som tidigare har 
redovisats som ansvarsförbindelsen, som avser 
pensionsrätt intjänad till och med 1997, minskade 
2015 med 13,2 mnkr. 

Totalt understiger pensionskostnaderna budget 
med drygt tio mnkr. Orsaken förklaras under 
rubriken budgetavvikelse och prognossäkerhet 
nedan.

Kommunen redovisar pensionsförpliktelsen i 
enlighet med fullfonderingsmodellen, se redovis-
ningsprinciper på sidan 40. För att underlätta 
jämförelse med övriga kommuner så har följande 
uppställning upprättats där modellerna ställs upp 
sida vid sida. 

Resultaträkning, 2015-12-31 (mnkr)

Fullfonderings-
modellen Blandmodell

Verksamhetens intäkter 250,4 250,4

Verksamhetens kost-
nader -1 244,2 -1 252,7

Av- och nedskrivningar -30,6 -30,6

Verksamhetens 
nettokostnad -1 024,4 -1 032,9

Skatteintäkter 924,6 924,6

Generella statsbidrag 
och utjämning 95,4 95,4

Finansiella intäkter 35,7 35,7

Finansiella kostnader -28,6 -33,3

Förändring av eget 
kapital 2,7 -10,5

Kommunen har inget överskott i överskottsfonden 
hos KPA. Enligt rådet för kommunal redovisning 
ska kommunen redogöra för ett eventuellt över-
skott i årsredovisningen. Överskottet ska dock inte 
redovisas i balans- eller resultaträkningen. Över-
skottet används i första hand till att första hand 
för att betala indexeringspremier vid årsskiftet. 
Därefter kan eventuellt resterande överskott 
användas till annan premiebetalning.

Budgetavvikelse och prognossäkerhet
Ett mått på den kontroll kommunens beslutsfat-
tare har över den egna ekonomiska utvecklingen 
är hur budget och utfall överensstämmer. Mellan 
år 1998 och 2014 har årets resultat varit högre än 
budgeterat. För år 2015 är resultatet 2,3 mnkr 
lägre än budgeterat. Resultatet inkluderar dock 
jämförelsestörande poster uppgående till elva 
mnkr netto.

Under året har sex månadsrapporter och en 
delårsrapport tagits fram. Det prognostiserade 
resultatet var vid första uppföljningen i februari 
20,9 mnkr. Delårsrapporten i augusti pekade på 
ett resultat på 29,5  mnkr att jämföras med 
bokslutets 2,7 mnkr.

 
Skattefinansierad verksamhet inklusive mark-
försäljning -14 mnkr

Avgiftsfinansierad verksamhet -3 mnkr

Reserv +6 mnkr

Pensioner  +10 mnkr

Skatteintäkter och utjämning +2 mnkr

Finansnetto +8 mnkr

Återbetalning AFA-premier +6 mnkr

Driftbidrag SCAB, utrangering av fastigheter                                              -17 mnkr

Total budgetavvikelse    -2 mnkr
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De största posterna som tillkommit efter delårs-
rapporten var beslut om att tilldela Staffanstorps 
Centrum AB 17,2 mnkr i driftbidrag för att 
finansiera utrangeringen av Anneroskola och 
Ängslyckans förskola samt att barn- och utbild-
ningsnämndens budgetprognos i augusti var -2,6 
mnkr medan utfallen blev -18,8 mnkr.

Tillsammans uppvisar nämnderna en budgetav-
vikelse på -11 mnkr, varav markförsäljning uppgår 
till +6 mnkr. Störst positiv avvikelse har tekniska 
nämnden med +5,1 mnkr och störst negativa 
avvikelser har barn- och utbildningsnämnden på 
-18,8 mnkr.

Produktionen uppvisar en negativ budgetavvi-
kelse på drygt fyra mnkr. Avgiftsfinansierad 
verksamhet visar på en negativ avvikelse mot 
budget om tre mnkr. Bokslutsanalyser till respektive 
verksamhet finns längre bak i årsredovisningen. 

Kommunen budgeterade med sex mnkr i reserv 
för oförutsedda kostnader, vilken inte nyttjats

Budgetavvikelsen avseende de totala pensions-
kostnaderna var positiv och uppgick till knappt tio 
mnkr. Prisbasbeloppet har inte ökat i den takt 
KPA beräknat. Vidare har statslåneräntan föränd-

rats från 4,5 procent till 2,1 procent vilket ger 
positivt genomslag på ränteuppräkningen av 
pensionsavsättningen. Avvikelsen avser främst den 
del som tidigare var ansvarsförbindelse. 

Budgetavvikelsen avseende skatteintäkter och 
utjämningsbidrag på drygt två mnkr kan anses 
vara försumbar. 

Finansnettot uppvisade en positiv avvikelse mot 
budget på drygt åtta mnkr varav fem mnkr avser 
vinst vid försäljning av fonder. Utöver detta har 
borgensavgifterna varit något högre än budgeterat 
medan räntekostnaderna varit något lägre. 

Koncernen Staffanstorps Centrum uppvisar ett 
resultat efter finansnetto på -12 mnkr, en budget-
avvikelse på -6 mnkr. 

Avvikelsen förklaras främst av reaförluster från 
försäljning av penthousen i Magnolia Park, 
förgävesprojekt (bland annat Äppelhagen) och 
högre av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar.  När budgeten upprättades 
var inte komponentuppdelningen klar och skillna-
den mellan den budgeterade avskrivningen och 
den fastställda blev en ökad kostnad. 

EKONOMI

NÄMNDERNAS BUDGETAVVIKELSER (EXKL. RESULTATENHETER)
Nämnd (tkr) Bokslut 2015 Budget 2015 Avvikelse

Politisk verksamhet 4 075 3 110 -965

Kommunstyrelsen 115 038 115 242 204

Tekniska nämnden 40 687 45 780 5 093

Samarbetsnämnd 2 1 103 1 600 497

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -1 812 -2 170 -358

Kultur- och fritidsnämnden 38 997 40 000 1 003

Barn- och utbildningsnämnden 605 386 586 605 -18 781

Socialnämnden 231 958 228 060 -3 898

Summa 1 025 793 1 015 035 -10 758

* varav 6,4 tkr avser markförsäljning
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen 
om kommunal redovisning (KRL) och rekommen-
dationer från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) förutom när det gäller pensioner där 
Staffanstorps kommun har valt att redovisa 
pensionsskulden i enlighet med den så kallade 
fullfonderingsmodellen, se ytterligare kommentarer 
under rubriken Pensionsförpliktelser. Om inget 
annat framgår nedan så är redovisningsprinciperna 
oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäkter redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer 
att tillgodogöras kommunen och i den mån 
intäkterna kan beräknas på ett tillförligt sätt. 

Fordringarna har upptagits till de belopp 
varmed de beräknats inflyta. 

Tillgångar och skulder har tagits upp till 
anskaffningsvärde, där inget annat anges. Periodi-
seringar av inkomster och utgifter har skett enligt 
god redovisningssed. 

Avsättningar gällande pensionsförpliktelser har 
tagits upp i enlighet med KPA:s prognos 2015-12-
31. Övriga avsättningar har gjorts för samtliga 
förpliktelser som är hänförbara till räkenskapsåret 
eller tidigare räkenskapsår och som på balansda-
gen är säkra eller sannolika till sin förekomst men 
ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska 
infrias. 

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
Enligt den kommunala redovisningslagen ska 
årsredovisningen innehålla en sammanställd 
redovisning som även innefattar den kommunala 
verksamhet som bedrivs i bolagsform med mera. 
De kommunala bolagen använder sig av årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan 
kommun och kommunala bolag är kommunens 
redovisningsprinciper vägledande för den sam-
manställda redovisningen. 

Nedskrivningar har utförts av koncernföretags 
materiella anläggningstillgångar i linje med ÅRL 
och BFN. Bedömning har gjorts att det inte är 
nödvändigt att återföra gjorda nedskrivningar i 
den sammanställda redovisningen. 

Den sammanställda redovisningen utgår från 
RKR:s rekommendation nr 8.2. Redovisningen 
har upprättats enligt förvärvsmetoden med 
proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden 
innebär att eget kapital i det förvärvade bolaget 
elimineras vid förvärvstidpunkten, i redovisningen 

ingår endast kapital som intjänats efter förvärvet. 
Med proportionell konsolidering menas att endast 
så stor del av företagets resultat som svarar för 
kommunens ägarandel ingår i redovisningen.

Den sammanställda redovisningen omfattar 
bolag, där kommunen har en ägarandel på minst 
20 procent. Inga förändringar har skett under året 
i kommunkoncernens sammansättning. Kommun-
koncernens medlemmar och ägarandelar framgår 
av figur på sidan 10. Eliminering av koncernin-
terna mellanhavanden har gjorts enligt väsentlig-
hetsprincip. 

Gjorda bokslutsdispositioner, förändringar i 
obeskattade reserver, påverkar inte det samman-
ställda resultatet. I den sammanställda redovis-
ningen tas 22 procent av de obeskattade reserver-
na upp som uppskjuten skatteskuld i form av en 
avsättning. Resterande 78 procent förs till eget 
kapital. 

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 
förekommer till respektive post i resultaträkningen 
och/eller i kassaflödesrapporten. 

Som jämförelsestörande betraktas poster som är 
sällan förekommande och överstiger tio mnkr. 
Dessutom särredovisas alltid kommunens realisa-
tionsvinster vid fastighetsförsäljning samt kostna-
der och intäkter för tomtförsäljning i samband 
med markexploatering som jämförelsestörande.

INTÄKTER
Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäk-
ter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet 
med rekommendation RKR 4.2. Efter bokslutets 
upprättande har SKL publicerat en ny prognos i 
februari som pekar på ett utfall som inte avviker 
från tidigare prognos. 

Övriga intäkter
Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar 
tas upp som förutbetald intäkt och redovisas som 
långfristiga skulder och periodiseras över anlägg-
ningens nyttjandeperiod. Delar av framtida 
infrastrukturersättningar har periodiserats. Dessa 
anses som tillförlitliga och säkra då kommunen 
äger marken och styr över hur köpeskillingen ska 
hanteras i samband med försäljningen. 

REDOVISNINGSPRINCIPER

REDOVISNINGSPRINCIPERREDOVISNINGSPRINCIPER
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REDOVISNINGSPRINCIPER

KOSTNADER
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 
görs för den beräknade nyttjandeperioden med 
linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet 
exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form 
av mark, konst och pågående arbete görs emeller-
tid inga avskrivningar. Avskrivningen påbörjas 
samma månad som tillgången tas i bruk. 

Avskrivningstiderna anpassas till tillgångens 
nyttjandeperiod. En samlad bedömning av nyttjan-
deperioden görs för respektive tillgångstyp. Till-
gångstypen skrivs sedan av på den närmast längre 
avskrivningstiden. 

För tillgångar införskaffade under 2015 med 
betydande komponenter, som har olika nyttjande-
perioder, tillämpas komponentavskrivning. Som 
betydande komponenter betraktas komponenter 
överstigande 0,5 prisbasbelopp.

Avskrivningstider
• Immateriella tillgångar: 5 år
• Publika fastigheter (gator, vägar och parker):   
 10-100 år
• Vatten- och avloppsledningar: 50-100 år
• Pumpstation: 15-25 år
• Maskiner och inventarier: 3-15 år
• Konst: ingen avskrivning

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
De immateriella tillgångarna består endast av 
förvärvade tillgångar i form av programvaror. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar har i balansräk-
ningen upptagits till anskaffningsvärdet efter 
avdrag för planenliga avskrivningar. Bedömning 
av nedskrivningsbehov görs när det finns omstän-
digheter som pekar på att redovisat värde är för 
högt. 

Finansiella anläggningstillgångar
Värdering av de finansiella anläggningstillgångarna 
har gjorts post för post till det lägsta värdet av 
anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet. 

Gränsdragning mellan kostnad och 
investering
Samtliga tillgångar avsedda för stadigvarande 
bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om 
minst tre år klassificeras som anläggningstillgång 
om beloppet överstiger gränsen för obetydligt 
värde. Gränsen för obetydligt värde har satts till 
0,5 prisbasbelopp (2015; 22 250 kronor). Det 
gäller som en gemensam gräns för materiella – och 

immateriella tillgångar och därmed också för 
finansiella avtal. 

Lånekostnader
Alternativmetoden har tillämpats vid redovisning 
av lånekostnader, det vill säga att i anskaffnings-
värdet för investeringar ingår lånekostnader. 
Under 2015 har schablonräntan varit 2,5 procent 
(2,5 procent). Under året har totalt räntor på 2,0 
mnkr aktiverats. 

EXPLOATERINGSTILLGÅNGARNA
Exploateringstillgångarna är bokförda som 
omsättningstillgångar och redovisas löpande.

HYRES- OCH LEASINGAVTAL
Ett leasingavtal har klassificerats som ett finansiellt 
leasingavtal om det innebär att de ekonomiska 
fördelarna och ekonomiska riskerna som förknip-
pas med ägandet av objektet i allt väsentligt har 
överförts till kommunen. 

Avtal med ett värde understigande 0,5 prisbas-
belopp (2015; 22 250 kronor) alternativt har en 
avtalstid som understiger tre år har klassificerats 
som operationella leasingavtal, även om de i övrigt 
uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal. 

Det hyresavtal som finns mellan kommunen och 
SKF avseende verksamhetslokaler har inte klassifi-
cerats som finansiell leasing då de ekonomiska 
fördelarna och riskerna inte bedöms vara förknip-
pade med hyran av verksamhetslokalerna.

STATLIG INFRASTRUKTUR
Staffanstorps kommun har beslutat att bidra till 
statlig infrastruktur i två fall, dels till utbyggnad 
av södra stambanan, dels till järnvägsutredning av 
Simrishamnsbanan. Bidragsbeloppen och hur 
mycket av bidraget som upplösts är bokförda i 
balansräkningen. Vald tid för upplösning sker i 
enlighet med avtal om medfinansiering för respek-
tive projekt. Upplösning av projektet utbyggnad 
av södra stambanan har ännu ej påbörjats, avtalet 
löper till och med år 2021, järnvägsutredning för 
Simrishamnsbanan upplöstes helt under 2014. 

PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Pensionsåtaganden bokförs enligt fullfonderings-
modellen, vilket innebär att pensioner intjänade 
före 1998 redovisas från och med 2013 som en 
avsättning. Detta strider mot KRL kapitel 5 §2 
och §4 samt Kommunallagen kapitel 8 §14. 
Anledningen till avsteget från lagen är att bedöm-
ning har gjorts att avsteget ger mer rättvisande 
räkenskaper (KF 2012 §95). 

Pensioner intjänade från och med 1998 redovi-
sas som en kostnad i resultaträkningen. Den 
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intjänade avgiftsbestämda ålderspensionen betalas 
ut till de anställda via Pensionsvalet. Den förmåns-
bestämda delen samt efterlevande skyddet har 
bortförsäkrats hos KPA.

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda 
i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Pensions-
åtaganden för anställda i de bolag som ingår i 
kommunkoncernen redovisas enligt Bokförings-
nämndens allmänna råd. 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild 
avtalspension redovisas samtliga som avsättning.  

Löneskatt på 24,26 procent ingår i pensions-
åtagandena.

REDOVISNINGSPRINCIPER
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ORD OCH UTTRYCK

ORD OCH UTTRYCK
Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande 
bruk till exempel mark, inventarier, maskiner och 
värdepapper. 

Avskrivningar
Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där 
avskrivningarna sker utifrån förväntad ekonomisk 
livslängd. 

Avsättning
Utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra 
eller sannolika till sin förekomst, men där osäkerhet 
föreligger beträffande beloppets storlek eller tid- 
punkten för betalning. Den vanligaste avsättningen 
avser pensionsåtaganden gentemot de anställda.

Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen vid en given tid-
punkt samt hur kapitalet har använts (tillgångar) 
och hur det har anskaffats (skulder och eget kapital).

Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar och skulder och 
avsättningar. Kommunens eget kapital består av 
anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar 
för stadigvarande bruk) och rörelsekapital (fritt 
kapital för framtida drift- och investeringsändamål).

Extraordinära poster
Saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet 
och är av sådant slag att de inte förväntas inträffa 
ofta eller regelbundet, eller uppgå till väsentliga 
belopp. 

Internränta
Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i 
anläggnings- och omsättningstillgångar) som 
utnyttjas inom en viss verksamhet.

Kapitalkostnader
Samlingsbegrepp för intern ränta och planmässiga 
avskrivningar.

Kassaflödesrapport
Visar hur kommunen finansierat sin verksamhet, 
det vill säga hur pengarna tillförts och hur de har 
använts. 

Kommunalt koncernföretag
En juridisk person där kommunen har ett varak-
tigt, bestämmande eller betydande inflytande. 

Kommunkoncernen
Den kommunala förvaltningsorganisationen och 
kommunens koncernföretag.

Komponentavskrivning
Komponentavskrivning är en avskrivningsmetod 
för materiella anläggningstillgångar och grundar 
sig på att de olika komponenterna i en anläggnig 
särskiljs och skrivs av var för sig utifrån kompo-
nenternas nyttjandeperiod.

Kortfristig fordran/skuld
Kortfristiga lån, fordran eller skuld som förfaller 
till betalning inom ett år. 

Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att 
betala skulder i rätt tid).

Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsin-
komster med mera.

Nettokostnader
Driftkostnader, efter avdrag för driftbidrag, avgifter 
och ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Nämndsbidrag
Tillskott av skattemedel som respektive nämnd 
tagit i anspråk under det gångna året, det vill säga 
den del av verksamheten som inte finansierats med 
nämndens egna intäkter, såsom avgifter och 
ersättningar med mera.

Omsättningstillgångar
Lös egendom som inte är anläggningstillgång. 
Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas till 
likvida medel, till exempel förråd, fordringar, 
kassa, bank.

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter till rätt 
redovisningsperiod.

Resultaträkning
Sammanfattar intäkter och kostnader samt visar 
årets förändring av eget kapital (årets resultat). 

Skulder
Delas in i långfristiga och kortfristiga. Kortfristiga 
ska betalas inom ett år.

Soliditet
Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, det 
vill säga graden av självfinansierade tillgångar. 
Beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. 

tkr = tusentals kronor
mnkr = miljontals kronor

Siffror inom parantes avser föregående år.
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RESULTATRÄKNING

Kommunen
Kommun-
koncernen

RESULTATRÄKNING
Redovisas i mnkr Not

Bokslut
2015

Bokslut 
2014

Budget 
2015

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Verksamhetens intäkter 1,8 250,4 231,9 191,3 313,6 286,0

Verksamhetens kostnader 2 -1 244,2 -1 173,5 -1193,2 -1 236,2 -1 164,4

Av- och nedskrivningar 3 -30,6 -30,2 -31,8 -76,7 -235,3

Verksamhetens nettokostnader -1 024,4 -971,8 -1033,7 -999,3 -1 113,7

Skatteintäkter 4 924,6 881,5 929,3 924,6 881,5

Generella statsbidrag och utjämning 5 95,4 102,5 88,4 95,4 102,5

Finansiella intäkter 6 35,7 12,2 30,5 33,4 10,7

Finansiella kostnader 7 -28,6 -16,6 -9,5 -65,0 -40,3

Resultat före extraordinära poster 2,7 7,8 5,0 -10,8 -159,3

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 2,7 7,8 5,0 -10,8 -159,3
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BALANSRÄKNING

Kommunen
Kommun-
koncernen

BALANSRÄKNING
Redovisas i mnkr Not

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Budget 
2015

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9 6,2 6,6 6,2 6,6

Materiella anläggningstillgångar 10 799,8

Mark, byggnader och tekn.anläggning 875,5 744,61 1 866,9 1 562,0

Pågående nyanläggningar 24,9 283,4

Maskiner och inventarier 27,6 30,9 152,3 117,2

Finansiella anläggningstillgångar 11 548,0 527,3 524,8 398,2 397,0

Summa anläggningstillgångar 1 457,3 1309,4 1324,6 2 448,5 2 366,2

Omsättningstillgångar   

Förråd och exploatering 12 59,0 105,3 114,5 59,0 105,3

Fordringar 13 127,9 111,2 110,6 152,4 132,7

Kortfristiga placeringar 14 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0

Kassa och bank 15 35,9 67,7 73,4 44,8 130,0

Summa omsättningstillgångar 222,8 284,2 298,5 262,2 374,0

Summa tillgångar 1 680,2 1 593,6 1623,1 2 710,7 2 740,2

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 16

Årets resultat 2,7 7,8 5,0 -10,9 -159,3

Resultatutjämningsreserv 0,0 15,4

Övrigt eget kapital 316,2 293,0 321,8 189,3 348,6

Summa eget kapital 318,9 316,2 326,8 178,4 189,3

Avsättningar   

Avsättning för pensioner 17 446,6 460,3 465,6 446,6 460,3

Avsättningar för skatter 10,1 9,5

Andra avsättningar 18 9,4 9,4 15,3 10,6

Summa avsättningar 456,0 469,7 465,6 472,0 480,4

Skulder   

Långfristiga skulder 19 704,7 615,1 694,1 1 844,0 1 529,6

Kortfristiga skulder 20 200,5 192,5 136,6 216,4 540,9

Summa skulder 905,2 807,6 830,7 2 060,4 2 070,5

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 680,2 1 593,6 1623,1 2 710,7 2 740,2

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Pensionsförpliktelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga ansvars- och borgensåttaganden 21 1 237,1 1 277,5 1 500,0 43,0 38,4
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KASSAFLÖDESRAPPORT

Kommunen
Kommun-
koncernen

KASSAFLÖDESRAPPORT  
Redovisas i mnkr Not

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Budget 
2015

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat efter extraordinära poster 23 2,7 7,8 5,0 -10,8 -159,3

Ökning/minskning av avsättning 24 -13,7 -16,3 -10,5 -9,0 -9,1

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 25 -39,5 -9,0 25,8 54,2 198,5

Medel från verksamheten före förändring av rörelse-
kapital -50,4 -17,5 20,3 34,4 30,1

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar -16,7 9,9 0,0 -19,7 26,9

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 7,9 24,1 0,0 -324,5 210,2

Ökning (-)/minskning (+) exploatering 46,3 5,1 0,0 46,3 5,1

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -12,9 21,6 20,3 -263,5 272,3

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv materiella anläggningstillgångar 26 -87,7 -98,5 -102,0 -135,0 -259,8

Försäljning materiella anläggningstillgångar 27 0,0 0,1 0,0 0,0 22,9

Förvärv finansiella anläggningstillgångar 28 -82,2 -33,0 -60,0 -62,7 -33,1

Försäljning finansiella anläggningstillgångar 29 61,5 24,9 57,5 61,5 30,5

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -108,4 -106,5 -104,5 -136,2 -239,5

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 30 89,6 89,8 78,7 314,5 89,8

Minskning av skuld 31 0,0 0,0 0,0 0,0 -199,5

Ökning långfristiga fordringar 32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Minskning långfristiga fordringar 33 0,0 0,0 6,0 0,0 3,7

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 89,6 89,8 84,7 314,5 -106,0

ÅRETS KASSAFLÖDE -31,7 4,9 0,5 -85,2 -73,2

Likvida medel vid årets början 67,7 62,8 72,8 130,0 203,2

Likvida medel vid årets slut 35,9 67,7 73,4 44,8 130,0
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NOTER

Kommunen
Kommun-
koncernen

NOTER SPECIFIKATION
  Not

 Bokslut 
2015

 Bokslut 
2014

 Bokslut 
2015

 Bokslut 
2014

VERKSAMHETENS INTÄKTER 1

Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen 707,4 635,7 313,6 286,0

varav exploateringsnetto 1,0 3,8

varav realisationsvinst vid avyttring av anläggningstillgångar 0,1 0,0 0,8

Avgår interna poster/elimineringar inom koncernen -457,0 -403,8 0,0 0,0

Verksamhetens intäkter 250,4 231,9 313,6 286,0

Statsbidrag 56,6 40,6 56,6 40,6

Barnomsorgsavgifter 20,4 19,6 20,4 19,6

Äldreomsorgsavgifter 11,6 10,1 11,6 10,1

Hyror och arrenden 19,5 18,3 28,2 26,7

Försäljning av verksamhet 27,0 22,0 27,3 61,5

Försäljningsmedel 2,3 2,2 2,3 2,2

Reavinster 0,1 0,1 4,5 2,5

Försäljning av exploateringsverksamhet 46,7 1,0 46,7 1,0

Övrigt 66,3 118 109,8 121,8

Summa 250,4 231,9 313,6 286,0

VERKSAMHETENS KOSTNADER 2

Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen 1 701,1 1 577,3 -1 236,2 -1 164,4

Avgår interna poster/elimineringar inom koncernen -457,0 -403,8 0 0

Verksamhetens kostnader 1 244,2 1 173,5 -1 236,2 -1 164,4

Personalkostnader exklusive pensionskostnader 483,8 441,3 505,5 462,3

Pensionskostnader 38,1 28,5 39,9 30,2

Material 45,3 39,0 45,3 39,0

Hyror och fastighetsservice 126,0 105,5 120,3 55,3

Transporter och resor 17,7 18,4 17,7 18,4

Försäkringsavgifter och riskkostnader 3,6 3,3 7,5 7,1

Köp av verksamhet 420,4 395,8 420,4 395,8

Data- och telekommunikation 4,3 2,4 4,3 2,4

Övriga främmande tjänster 5,2 7,1 5,2 7,1

Bidrag 26,0 28,0 26,0 28,0

Kraftinköp och transportkostnad i överliggande nät 0,0 0,0 11,2 12,9

Bolagsskatt 0,0 0,0 6,5 0,0

Övrigt 73,8 104,3 26,4 105,9

Summa 1 244,2 1173,5 1236,2 1164,4

AVSKRIVNINGAR     3

Avskrivningar immateriella tillgångar 2,1 2,2 2,1 2,2

Avskrivningar byggnader och anläggningar 20,5 19,0 57,7 63,4

Avskrivningar maskiner och inventarier 7,8 8,9 16,7 16,8

Nedskrivningar 0,2 0,1 0,2 152,9

Summa avskrivningar 30,6 30,2 76,7 235,3

För uppgift om avskrivningstider se avsnittet redovisningsprinciper.
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SKATTEINTÄKTER 4

Preliminär kommunalskatt 925,4 883,9 925,4 883,9

Preliminär slutavräkning innevarande år 1,0 0,2 1,0 0,2

Slutavräkningsdifferens föregående år -1,7 -2,6 -1,7 -2,6

Summa skatteintäkter 924,6 881,5 924,6 881,5

GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 5

Inkomstutjämningsbidrag 91,0 82,4 91,0 82,4

Kommunal fastighetsavgift 37,3 36,5 37,3 36,5

Bidrag för LSS-utjämning -42,0 -38,7 -42,0 -38,7

Kostnadsutjämningsbidrag -5,8 -6,4 -5,8 -6,4

Regleringsbidrag 0,8 5,3 0,8 5,3

Införandebidrag 11,7 21,1 11,7 21,1

Strukturbidrag 2,4 2,3 2,4 2,3

Summa generella statsbidrag och utjämning 95,4 102,5 95,4 102,5

FINANSIELLA INTÄKTER 6

Utdelning aktier andelar 0,0 0,4 0,0 0,5

Ränteintäkter 0,2 0,4 0,2 2,1

Borgensavgift 3,2 3,3 0,0 0,0

Vinst försäljning värdepapper 32,3 8,1 32,4 8,1

Övriga finansiella intäkter 0,1 0,0 0,8 0,0

Summa finansiella intäkter 35,8 12,2 33,4 10,7

FINANSIELLA KOSTNADER 7

Räntekostnader 6,2 6,4 64,9 40,1

Bankkostnader 0,1 0,1 0,1 0,1

Övriga finansiella kostnader 0,0 0,1 0,0 0,1

Finansiella kostnader koncernföretag 22,3 10,0 0,0 0,0

  varav driftsbidrag till Staffanstorps Kommunfasigheter AB   
  (jämförelsestörande post) 0,0 10,0 0,0 0,0

Summa finansiella kostnader 28,6 16,6 65,0 40,3

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 8

Återbetalning av AFA-försäkring 6,3 0,0 6,3 0,0

Nedskrivning Ängslyckans och Anneros förskola 
(jämförelsestörande post) 17,3 0,0 0,0 0,0

Driftsbidrag till Staffanstorps Kommunfastigheter AB 0,0 10,0 0,0 0,0

Summa jämförelsestörande poster 11,0 10,0 6,3 0,0

NOTER SPECIFIKATION
  Not

 Bokslut 
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 Bokslut 
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IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 9

Förvärvade IT-system

Anskaffningsvärde 16,5 15,5 16,5 15,5

Ackumulerade avskrivningar -10,3 -8,9 -10,3 -8,9

Bokfört värde 6,2 6,6 6,2 6,6

Immateriella tillgångar

Redovisat värde vid årets ingång 6,6 0,0 6,6 0,0

Investeringar 1,7 0,5 1,7 0,5

Avskrivningar -2,1 -2,2 -2,1 -2,2

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 8,3 0,0 8,3

Redovisat värde vid årets utgång 6,2 6,6 6,2 6,6

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 10

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 1 029,9 884,3 2 401,9 2 311,0

Ackumulerade avskrivningar -154,5 -138,3 -357,3 -311,4

Ackumulerade nedskrivningar -1,4 -152,8 -154,2

Bokfört värde 875,5 744,6 1 891,8 1 845,4

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets ingång 744,6 637,0 1 845,4 1 830,2

Investeringar 81,6 93,4 81,7 228,7

Överflyttat till investeringsinkomster 0,3 0,0 0,3 0,0

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade tillgångar -0,1 0,0 -48,8 -22,8

Nedskrivningar -0,2 -0,1 0,0 -152,9

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 -2,8 0,9 -10,5

Överföring drift Sockerstan 37,7 0,0 37,7 0,0

Överflyttat till exploateringsprojekt -0,2 0,0 -0,2 0,0

Överflyttat från exploateringsprojekt 32,4 36,1 32,4 36,1

Avskrivningar -20,5 -19,0 -57,6 -63,4

Redovisat värde vid årets utgång 875,5 744,6 1891,8 1845,4

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 83,0 87,5 296,5 253,9

Ackumulerade avskrivningar -55,4 -56,2 -144,3 -136,3

Ackumulerade nedskrivningar 0,0 -0,4 0,0 -0,4

Bokfört värde 27,6 30,9 152,2 117,2

Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets ingång 30,9 40,9 117,2 126,6

Investeringar 4,4 4,5 51,7 13,1

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade tillgångar 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Avskrivningar -7,7 -8,8 -16,7 -16,8

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 -5,6 0,0 -5,6

Redovisat värde vid årets utgång 27,6 30,9 152,2 117,2
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Specifikation materiella anläggningstillgångar

Råmark 158,0 115

Mark för bebyggda fastigheter 20,0 0,6

Mark för byggnader och tekniska anläggningar 1 866,9 1 562,0

Mark för publika fastigheter 0,3 0,3

Mark för affärsfastigheter 2,8 2,8

Förvaltningsbyggnader 0,2 0,2

Idrotts- och fritidsanläggningar 73,8 34,0

Gator och vägar 144,0 137,2

Offentlig belysning 15,7 12,3

Parkområden GC-vägar 79,0 71,4

Förbättringsutgifter på annans fastighet (hyresfastigheter) 8,9 1,6

Övriga publika fastigheter 9,5 10,0

Pågående ny-/till-/ombyggnad 67,0 100,1 24,9 283,4

VA-verk 296,3 258,9

Renhållning 0,2 0,2

Maskiner och inventarier 27,6 30,9 152,2 117,2

Summa 903,1 775,5 2 044,0 1 962,6

Avskrivningsmetod, avskrivningstid samt gränsdragning mellan kostnad och investering framgår av redovisningsprinciperna. 

Leasing

Leasingavgifter avseende inventarier, maskiner och långsiktiga hyresavtal har redovisats som operationella leasingavtal. 
Kommunens operationella leasingavgifter för året uppgår totalt till 4,9 mnkr (5,5 mnkr) därav klassificeras 2,1 mnkr 
(3,0 mnkr) som ej uppsägningsbara operationella leasingavtal vilka överstigande tre år.

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande tre år

Minimileaseavgifter

Med förfall inom ett år 2,8 1,5 5,4 3,5

Med förfall inom ett till fem år 2,1 1,5 3,6 2,8

Med förfall senare än fem år 0,0 0,0 0,0 0,0

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 11

Ingående värde 527,3 519,8 397,0 390,0

Minskning finansiella anläggningstillgångar -92,6 -19,9 -20,3 -20,4

Ökning finansiella anläggningstillgångar 113,2 27,4 21,5 27,4

Summa finansiella anläggningstillgångar 548,0 527,3 398,2 397,0

Specifikation finansiella anläggningstillgångar koncernen

Värdepapper, andelar 395,5 394,3

Långfristiga fordringar 2,7 2,7

Summa finansiella anläggningstillgångar koncernen 398,2 397,0

Specifikation finansiella anläggningstillgångar kommunen

Staffanstorps Centrum AB 149,8 149,8 0,0 0,0

Business Port Staffanstorp AB 0,1 0,1 0,0 0,0

Summa aktier/andelar i koncernföretag 149,9 149,9 0,0 0,0
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ÖVRIGA AKTIER/ANDELAR

Aktier

Sysav 0,2 0,2 0,2 0,2

Sydvatten 11,4 11,4 11,4 11,4

Kommunassurans Syd 1,0 0,9 1,0 0,9

Andelar i intresseföretag 0,0 0,0 0,0 19,6

Summa övriga aktier/andelar 12,6 12,5 12,6 32,1

Andelar

Kommuninvest i Sverige AB * 4,8 0,6 4,8 0,6

Summa 4,8 0,6 4,8 0,6

* Staffanstorps kommun har vid inträdet erlagt andelskapital/medlemsinsats motsvarande 600 000 kronor. Medlemsinsatsen 
finns redovisad som en finansiell anläggningstillgång. Det sammanlagda instatskapitalet i Kommuninvest uppgår per 2015-12-
31 till 20 694,6 tkr. 

FÖRLAGSLÅN

Kommuninvest 2,7 2,7 2,7 2,7

Summa förlagslån 2,7 2,7 2,7 2,7

AKTIE- OCH RÄNTEFONDER

Agenta multistrategi 67,1 47,1 67,1 47,1

Agenta svenska aktier 82,8 81,0 82,8 81,0

Agenta globala aktier 35,2 46,2 35,2 46,2

Agenta tillväxtmarknader 15,0 0,0 15 0,0

Agenta alternativa räntor 121,6 130,5 121,6 130,5

Summa aktie- och räntefonder 321,7 304,8 321,7 304,8

LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Övriga 0,4 0,4 0,0 0,0

Summa långfritstiga fordringar 0,4 0,4 0,0 0,0

PERIODISERADE INVESTERINGSBIDRAG

Sysav återvinningsstation 6,4 6,8 6,4 6,8

Statlig infrastruktur Södra stambanan 50,0 50,0 50 50,0

Statlig infrastruktur Simrishamnsbanan 0,1 0,0 0,1 0,0

Summa periodiserade investeringsbidrag 56,5 56,8 56,5 56,8

FÖRRÅD OCH EXPLOATERING

Exploateringsverksamhet 12

Ingående värde 32,6 0,0 0,0 0,0

Årets resultat

Bostadsområden 15,3 30,1 15,3 30,1

Industriområden 3,1 2,5 3,1 2,5

Summa exploateringsverksamhet 18,4 32,6 18,4 32,6

FÖRPROJEKT EXPLOATERING

Pågående förprojekt exploatering 40,6 72,7 40,6 72,7

Summa förprojekt exploatering 40,6 72,7 40,6 72,7

NOTER SPECIFIKATION
  Not
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FORDRINGAR 13

Kundfordringar 23,9 18,8 23,4 32,8

Momsfordringar 21,7 18,1 28,6 18,1

Statsbidragsfordringar 16,8 15,7 16,8 15,7

Fordran dotterbolag 0,6 4,6 0,0 0,0

Övriga kortfristiga fordringar 9,7 8,8 16,2 14,5

Förutbetalda kostnader 15,2 15,0 20,7 15,0

Upplupna hyresintäkter 0,0 0,0 0,0 1,4

Upplupna statsbidrag 26,3 10,9 26,3 10,9

Upplupen infrastrukturersättning 12,4 18,8 12,4 18,8

Övriga upplupna intäkter 1,1 0,5 8,0 5,5

Summa 127,9 111,2 152,4 132,7

KORTFRISTIGA PLACERINGAR 14

Övrigt 0,0 0,0 6,0 6,0

Summa 0,0 0,0 6,0 6,0

KASSA OCH BANK 15

Kassa och bank 35,9 67,7 44,8 130,0

Summa 35,9 67,7 44,8 130,0

Staffanstorps kommun inklusive helägda kommunföretag har avtal om finansiella tjänster med Sparbanken Skåne. Avtalet 
innefattar förutom sedvanliga banktjänster även hantering av likvida medel via koncernkonto. Beviljad checkräkningslimit om 
55 mnkr är outnyttjad vid utgången av året. För kommunkoncernen uppgår checkräkningslimiten till 65 mnnkr, vilken är 
outnyttjad vid utgången av året. 

EGET KAPITAL 16

Ingående eget kapital enligt fast ställd balansräkning 316,2 308,4 189,3 348,6

  varav öronmärkt Tillväxt 7000 30,2 30,2

Justerat ingående belopp för eget kapital 316,2 308,4 189,3 348,6

ÅRETS RESULTAT 2,7 7,8 -10,9 -159,3

Utgående balans eget kapital 318,9 316,2 178,4 189,3

Fördelning utgående balans

Anläggningskapital 296,5 224,5 132,5 356,2

Rörelsekapital 22,4 91,7 45,9 -166,9

Summa 318,9 316,2 178,4 189,3

Varav

  kommunen 319,7 316,9

  va-verket -8,6 -8,5

  renhållningen 7,8 7,8

NOTER SPECIFIKATION
  Not
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AVSÄTTNINGAR 17

Avsättning för pensioner

Pensioner exklusive ÖK-SAP

Ingående avsättning 14,6 9,4 14,6 9,4

Nya förpliktelser under året 0,3 5,4 0,3 5,4

Varav

  nyintjänad pension 0,1 5,2 0,1 5,2

  ränte och basbeloppsuppräkningar 0,2 0,2 0,2 0,2

Årets utbetalningar -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Utgående avsättning pensioner exklusive ÖK-SAP 14,7 14,6 14,7 14,6

ÖK-SAP = överenskommen särskild avtalspension

FÖRTROENDEVALDA

Ingående avsättning 1,9 5,9 1,9 5,9

Nya förpliktelser under året 0,0 -4,0 0,0 -4,0

Varav

  nyintjänad pension 0,0 0,8 0,9 0,8

  ränte och basbeloppsuppräkningar 0,0 0,1 0,0 0,1

  överfört till ordinarie beräkning 0,0 -4,9 0,0 -4,9

Utgående avsättning förtroendevalda 1,9 1,9 1,9 1,9

Särskild avtals- och visstidspension

Ingående avsättning 9,3 3,9 9,3 3,9

Nya förpliktelser under året 1,4 7,0 1,4 7,0

Varav

  nyintjänad pension 1,4 6,9 1,4 6,9

  övrig post -0,2 0,1 -0,2 0,1

Årets utbetalningar -1,8 -1,6 -1,8 -1,6

Utgående avsättning särskild avtals- och visstidspension 8,9 9,3 8,9 9,3

Pensioner tidigare ansvarsförbindelse

Ingående avsättning 344,6 366,4 344,6 366,4

Justering av ingående värde

Nya förpliktelser under året 5,8 -6,3 5,8 -6,3

Varav

 nyintjänad pension 0,0 1,1 0,0 1,1

  ränte och basbeloppsuppräkningar 6,1 3,9 6,1 3,9

  övrig post -0,3 -4,6 -0,3 -4,6

  överfört till ordinarie beräkning 0,0 -6,7 0,0 -6,7

Årets utbetalningar -16,4 -15,5 -16,4 -15,5

Utgående avsättning pensioner tidigare ansvarsförbindelse 334,0 344,6 334,0 344,6

Avsättning särskild löneskatt på pensionsavsättningar 87,2 89,9 87,2 89,9

Summa avsättningar för pensioner 446,6 460,3 446,6 460,3

Aktualitetsgrad 96% 96% 96% 96%

NOTER SPECIFIKATION
  Not
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Andra avsättningar 18

Övriga avsättningar 5,9 1,2

Avsättning för skatter 10,1 9,5

Avsättning för exploateringsbidrag *)

Redovisat värde vid årets början 9,3 9,3 9,3 9,3

Summa avsättning för exploateringsbidrag 9,3 9,3 9,3 9,3

Avsättning för infrastrukturersättningar **)

Redovisat värde vid årets början 0,0 1,1 0,0 1,1

Ianspråkstagna avsättningar 0,0 -1,1 0,0 -1,1

Summa avsättning för infrastrukturersättning 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsättning för garantibesiktningar ***)

Redovisat värde vid årets början 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa avsättning för garantibesiktiningar 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa andra avsättningar 9,4 9,4 25,4 20,1

*) Avsättningen avser främst exploateringsområdet Hjärups park som ska vara färdigställt under 2017 enligt plan. 
**) Avsättningen har ianspråkstagits i sin helhet under året.
***) Avsättningen har gjorts eftersom tvist finns avseende garatibeskrivning av ombyggnation Bråhögsplatsen. 

Långfristiga skulder 19

Lån i banker och kreditinstitut 498,0 411,0 1 637,3 1 325,4

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut anges i den ekonomiska analysen på sidan 35.

Långfristig skuld statlig infrastruktur

Utbyggnad södra stambanan 50,0 50,0 50,0 50,0

Summa långfristig skuld statlig infrastruktur 50,0 50,0 50,0 50,0

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Gatukostnadsersättningar 29,8 0,0 29,8 0,0

Investeringsbidrag 69,9 99,9 69,9 99,9

Skuld anslutningsavgifter 57,0 54,3 57,0 54,3

Summa förutbetalda intäkter som regleras över flera år 156,7 154,2 156,7 154,2

Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som mot-
svarande tillgång har.

Summa långfristiga skulder 704,7 615,2 1 844,0 1 529,6

Kortfristiga skulder 20

Leverantörsskulder 83,8 95,7 73,4 117,6

Personalens källskatt, sociala avgifter samt särskild löneskatt 21,5 19,6 21,5 20,4

Pensionskostnader avgiftsbestämd del inkl. särskild löneskatt 22,1 20,0 23,9 20,0

Upplupna räntekostnader 1,2 0,9 6,0 5,6

Lönerelaterade skulder 3,4 3,5 3,4 3,5

Förutbetalda intäkter 24,2 16,7 25,0 31,2

Upplupna kostnader 16,1 10,4 21,3 10,4

Semester- och övertidsskuld 26,5 25,1 29,0 26,7

Övriga kortfristiga skulder 1,6 0,6 12,8 305,5

Avgår koncerninterna poster

Summa kortfristiga skulder 200,5 192,5 216,4 540,9
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Borgensåtaganden 21

Staffanstorps Centrum AB 1 194,3 1 239,3 0,0 0

AB Sydvatten 34,5 29,7 34,5 29,7

SYSAV 3,0 3,1 3,0 3,1

Malmöregionens Avlopp AB 1,2 1,2 1,2 1,2

Föreningar 4,0 4,0 4,0 4,0

Egna hem, småhus med bostadsrätt 0,1 0,4 0,1 0,2

Övrigt 0,2 0,2

Summa borgensåtaganden 1 237,1 1 277,7 43,0 38,4

Solidarisk borgen Kommuninvest – Staffanstorps kommun har i juni 1995  ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i 
Kommuninvest ekonomiska  förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskom-
munerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas 
dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 
förhållande till storleken på medlemnskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en 
uppskattning av den finansiella effekten av Staffanstorps kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras 
att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 325 621 mnkr och totala tillgångar till 319 574 
mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 985 mnkr (0,61 procent) och andelen av de totala tillgång-
arna uppgick till 1 951 mnkr (0,61 procent).

RESULTAT EFTER EXTRAORDINÄRA POSTER 23

Enligt resultaträkning 2,7 7,8 -10,8 -159,3

Summa 2,7 7,8 -10,8 -159,3

Ökning/minskning av avsättningar 24

Pensionsavsättning -11,0 -15,2 -11,0 -15,2

Avsättning infrastruktur 0,0 -1,1 0,0 -1,1

Avsättning skatter 0,0 0,0 4,7 1,8

Övriga avsättningar -2,7 0,0 -2,7 5,4

Summa -13,7 -16,3 -9,0 -9,1

Justering för övriga ej likvidpåverkandeposter 25

Avskrivningar enligt resultaträkning 30,4 30,1  76,5   82,4

Nedskrivningar 0,2 0,1  0,2   152,9

Överföring från/till exploatering -70,3 -34,5 -70,1 -34,5

Omklassificering 0,4 0,0 0,4 0,0

Periodiserade investeringsinkomster -0,3 -4,8 -0,3 -4,8

Uppskjuten skatt enligt resultaträkningen 0,0 0,0 0,6 0,0

Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar 0,1 0,1 46,9 2,5

Summa -39,5 -9,0 54,2 198,5

Förvärv materiella och anläggningstillgångar 26

Investeringar brutto -87,7 -98,5 -135,0 -259,8

Summa -87,7 -98,5 -135,0 -259,8

Försäljning materiella anläggningstillgångar 27

Försäljningspris materiella anläggningstillgångar 0,0 0,1 0,0 22,9

Summa 0,0 0,1 0,0 22,9
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NOTER

NOTER SPECIFIKATION
  Not

 Bokslut 
2015

 Bokslut 
2014

 Bokslut 
2015

 Bokslut 
2014

Förvärv finansiella anläggningstillgångar 28

Aktier och andelar med mera -82,2 -33,0 -62,7 -33,1

Summa -82,2 -33,0 -62,7 -33,1

Försäljning finansiella anläggningstillgångar 29

Aktier och andelar med mera 61,5 24,9 61,5 30,5

Summa 61,5 24,9 61,5 30,5

Ökning av långfristiga skulder 30

Anläggningslån 87,0 80,0 314,5 80,0

Investeringsbidrag 1,2 5,5 0,0 5,5

Anslutningsavgifter 1,4 4,3 0,0 4,3

Summa 89,6 89,8 314,5 89,8

Minskning av långfristiga skulder 31

Omklassificering 0,0 0,0 0,0 -199,5

Summa 0,0 0,0 0,0 -199,5

Ökning långfristiga fordringar 32

Övriga långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Omklassificering 0,0

Summa 0,0 0,0 0,0 0,0

Minskning långfristiga fordringar 33

Övriga fordringar 0,0 0,0 0,0 3,7

Summa 0,0 0,0 0,0 3,7
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DRIFT

DRIFTREDOVISNING 
Redovisas i tkr Intäkter Kostnader Netto

Budget 
2015 Avvikelse

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder 204 356 1 230 149 -1 025 793 -1 015 035 -10 758

Politisk verksamhet 162 4 237 -4 075 -3 110 -965

Kommunstyrelsen 30 341 145 379 -115 038 -115 242 204

Markförsäljning, markarrende, Sockerbruksområdet, 
exploateringsnetto 23 077 13 438 9 639 3 192 6 447

Tekniska nämnden 855 41 542 -40 687 -45 780 5 093

Samarbetsnämnd 2 5 740 6 843 -1 103 -1 600 497

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 3 386 1 574 1 812 2 170 -358

Kultur- och fritidsnämnden 5 544 44 541 -38 997 -40 000 1 003

Barn- och utbildningsnämnden 62 277 667 663 -605 386 -586 605 -18 781

Socialnämnden 72 974 304 932 -231 958 -228 060 -3 898

Resultatenheter 441 734 448 002 -6 268 -2 035 -4 233

Annero skola/förskola 41 059 41 249 -190 0 -190

Baldersskolan 42 854 43 408 -554 -450 -104

Bibliotek 9 179 9 250 -71 0 -71

Borggårdsskolan 9 154 9 658 -504 0 -504

Borggård/Kyrkbyns förskolor och familjedaghem 20 432 20 960 -528 0 -528

Bråhögsbadet 9 895 9 523 372 100 272

Hagalidskolan 38 169 39 710 -1 541 -800 -741

Hjäruplundsskolan 36 002 36 097 -95 -375 280

Hjärups skola 46 051 46 093 -42 0 -42

Internservice ekonomi 0 0 0

Kometskolan 5 225 4 840 385 0 385

Kostsektionen 17 362 17 616 -254 -160 -94

Kyrkheddinge skola 10 397 10 296 101 -50 151

Lapptäcket/Ängslyckans förskola 20 656 20 974 -318 -100 -218

Mellanvångens förskola 11 189 11 952 -763 -100 -663

Mellanvångens skola 35 898 38 022 -2 124 0 -2 124

Musikskola 6 960 7 368 -408 0 -408

Stanstorpsskolan 34 418 33 773 645 0 645

Stationsbyn/Åkervindans förskola 15 999 16 110 -111 -100 -11

Tottarps skola 8 841 8 814 27 0 27

Trekantens förskola 10 439 10 552 -113 0 -113

Önsvalas förskola 11 555 11 737 -182 0 -182

SUMMA SKATTEFINANSIERAD 646 090 1 678 151 -1 032 061 -1 017 070 -14 991
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DRIFT

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

Balansenhet Va 43 513 44 015 -502 2 000 -2 502

Renhållning 13 720 14 236 -516 -450 -66

Summa avgiftsfinansierad 57 233 58 251 -1 018 1 550 -2 568

Finansiering 60 257 44 327

Summa finansiering 60 257 44 327

Avgår avskrivningar -30 615 763 580 1 750 114

Intern ränta -20 380 -20 380 -775 207 -1 842 824

Avgår finansiella kostnader/intäkter -35 844 -28 597 -11 627 -92 710

Summa 707 356 1 701 137

Interna poster -456 958 -456 958

Summa 250 399 1 244 179

DRIFTREDOVISNING 
Redovisas i tkr Intäkter Kostnader Netto

Budget 
2015 Avvikelse
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INVESTERING

Fleråriga projekt

INVESTERINGSREDOVISNING  2015 
Redovisas i tkr

Utfall
2015

Budget
2015

Avvikelse
2015

Kalkyl
i Bu -15

Utfall
totalt

Prognos
totalt

Avslutsår
prognos

KOMMUNSTYRELSEN

IT infrastruktur 83 800 717 Årligen

Beslutsstödssystem 125 500 375 2 455 2 550 3 225 2016

Platina 350 350 4 226 3 910 4 120 2016

Inventarier leasingavtal 300 300 2015

Centrumutveckling 2 700 2 700 2016

IT datorer 1 500 1 500 Årligen

Ekonomisystem 1 608 -1 608 1 608 2 500 2016

Räddningstjänst

Brand- och räddningsutrustning 344 500 156 Årligen

Fordon räddningstjänst 797 600 -197 Årligen

BUN

Mellanvångsskolan inventarier 1 475 500 -975 4 622 3 228 3 228 2015

Kultur och fritid

Hjärups IP 2016

Infrastrukturersättning 1 667 8 500 -6 833 20 500 8 892 15 725

Utgifter -3 901 3 000 6 901 37 500 41 905 42 806

Nettoinvestering -5 568 -5 500 68 17 000 33 013 27 081

Utlåningssystem och meröppet bibliotek 495 630 135 630 630 2016

MOS

Digitalt arkiv MOS 729 2 000 1 271 2 000 1 006 2 627 2016

SN2

Mätutrustning Geoinfo 505 -505 2015

Investeringsreserv 0 0 Årligen

Summa kommunstyrelsen

Inkomster 1 667 8 500 -6 833 20 500 8 892 15 725 

Utgifter 2 260 13 380 11 120 51 433 54 207 59 136 

Nettoinvesteringar 593 4 880 4 287 30 933 45 315 43 411 
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INVESTERING

Fleråriga projekt

TEKNISKA NÄMNDEN

Skattefinansierad verksamhet

Gemensamt gata-park 5 275 7 500 2 225 Årligen

GC Knästorp-Gastelyckan 3 1 500 1 497 2 000 31 2 000 2017

Truckvägen 1 911 5 300 3 389 6 500 2 632 2 632 2015

GC Stp-Burlöv-Malmö 13 -13 1 850 31 1 850 2017

Rekreationspark Hagalid 2018

Infrastrukturersättning 0 5 000 0 5 000

Utgifter 153 200 47 10 000 3 380 10 000

Nettoinvestering 153 200 47 5 000 3 380 5 000

Rekreationspark Hjärup 2017

Exploateringsbidrag 46 2 500 -2 454 9 090 2 200 14 090

Utgifter 6 587 5 000 -1 587 18 000 9 309 25 000

Nettoinvestering 6 541 2 500 -4 041 8 910 7 109 10 910

Beläggning 6 713 6 000 -713 Årligen

GC Lommavägen 2016

Infrastrukturersättning 750 -750 1 950 0 0

Utgifter 650 650 1 950 66 300

Nettoinvestering 0 -100 -100 0 66 300

Vikhems-Kronoslättsvägen 2016

Trafikverket 510 2 000 -1 490 2 000 510 1 990

Utgifter 2 888 4 528 1 640 5 000 3 948 6 000

Nettoinvestering 2 378 2 528 150 3 000 3 438 4 010

Grönplan 435 435 1 050 11 11 2015

Skyltprogram 3 300 297 1 500 574 1 500 2016

Vesum naturområde 95 500 405 1 800 324 1 800 2019

GC Västanväg södra 2015

Inkomster 0 3 694 3 694 3 694

Utgifter 18 200 182 3 233 2 853 2 853

Nettoinvestering 18 200 182 -461 -841 -841

Mellanvångsparken 3 887 4 567 680 5 500 5 357 5 357 2015

Hjärup fyrspår allmän platsmark 224 200 -24 650 609 2022

Detaljplan Banvallsv fyrspår 2015

Trafikverket 339 339 339 339

Utgifter 468 800 332 1 350 858 858

Nettoinvestering 129 800 671 1 350 519 519

Detaljplan Stationsbron fyrspår 2015

Trafikverket 496 496 496 496

Utgifter 1 341 800 -541 1 548 2 268 2 268

Nettoinvestering 845 800 -45 1 548 1 772 1 772

Esarp väg 798 MF 1 498 497 500 3 500 2017

Busshållplatser 2016

Skånetrafiken 0 290 440

Utgifter 200 200 840 2 705

Nettoinvestering 0 200 200 550 2 265

INVESTERINGSREDOVISNING  2015 
Redovisas i tkr

Utfall
2015

Budget
2015

Avvikelse
2015

Kalkyl
i Bu -15

Utfall
totalt

Prognos
totalt

Avslutsår
prognos
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Fleråriga projekt

INVESTERING

INVESTERINGSREDOVISNING  2015 
Redovisas i tkr

Utfall
2015

Budget
2015

Avvikelse
2015

Kalkyl
i Bu -15

Utfall
totalt

Prognos
totalt

Avslutsår
prognos

Trf åtg Slättvägen 700 700 750 700 2016

GC Industrivägen 500 500 500 500 2017

Toalettbyggnad 1 1 100 1 099 

Summa tekniska nämnden skattefinans.

Inkomster 1 391 5 250 -3 859 22 024 7 239 26 049 

Utgifter 29 581 41 478 11 897 64 521 32 256 64 834 

Nettoinvesteringar 28 190 36 228 8 038 42 497 25 017 38 785 

TEKNISKA NÄMNDEN, BALANSENHET VA

Servisledningar Årligen

Inkomster 1 399 500 899 1 399

Utgifter 1 606 500 -1 106 1 606

Nettoinvestering 207 0 -207 0 207

Relining 1 942 2 000 58 1 942 Årligen

Brågarp V ledningsrenovering 54 300 246 3 800 3 554 2016

Maskinvägen ledning och pumpstation 5 211 4 039 -1 172 10 000 11 131 11 131 2015

KH-Stp 11 -11 12 409 12 409 2015

Pumpstationer spillvatten 300 1 500 1 200 5 102 3 895 5 000 2016

Önsvala mätkammare 115 1 695 1 580 2 000 120 2 000 2016

Ledningar Betania 0 550 15 550 2019

Författarbyn 14 045 12 988 -1 057 27 798 49 900 2018

Mölleberga ledningar etapp 2 2017

Inkomster 0 0 0

Utgifter 181 -181 181 2 680

Nettoinvestering 181 0 -181 0 181 2 680

Summa VA

Inkomster 1 399 500 899 0 1 399 0 

Utgifter 23 465 23 022 -443 20 902 59 451 99 544 

Nettoinvesteringar 22 066 22 522 456 20 902 58 052 99 544 

Totalt

Inkomster 4 457 14 250 -9 793 42 524 17 530 41 774

Utgifter 55 306 77 880 22 574 136 856 145 914 223 514

Nettoinvesteringar 50 849 63 630 12 781 94 332 128 384 181 740

Investeringsvolym mnkr 51 64 13 94 128 182
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INVESTERING

KOMMENTARER
Årets bruttoinvesteringar uppgår till 55 mnkr. De 
fördelas mellan kommunstyrelsen två mnkr, tekniska 
nämnden 30 mnkr och balansenhet VA 23 mnkr.

Investeringarna har till en del finansierats 
genom infrastrukturersättning 1,7 mnkr, statliga/
regionala bidrag 1,4 mnkr samt anslutningsavgif-
ter 1,4 mnkr.

Inom kommunstyrelsen har medel omdispone-
rats från andra projekt till förmån för utbyte av 
ekonomisystem, inköp av mätutrustning till 
Geoinfo samt investering i utlåningssystem och 
meröppet på biblioteken.

Beslut om Kulturlyftet kom sent under året och 
därför har inte budgeten för Centrumutveckling 
utnyttjats.

Utgifter som varit gemensamma för flera 
projekt har omfördelats från Hjärups IP, därav 
den negativa kostnaden i redovisningen. Reste-
rande infrastrukturersättning för idrottsplatsen 
förväntas under 2016.

Tekniska nämnden har under året bland annat 
byggt om Åttans lekplats, hundrastplats vid 
Staffansvallen och gångstig på Bo97-området. 

Mellanvångsparken inklusive lekplats har nu helt 
färdigställts. Beläggningsmedlen har använts till 
bland annat Ängslyckevägen, Domsagovägen och 
Gullåkravägen. 

Åtgärder för förbättrad trafikmiljö har vidtagits 
vid Storgatan-Skånevägen, Nevisborg och Knuts-
borg med flera.

Den första etappen av Hjärups rekreationspark 
inklusive gång- och cykelvägar är klar. 

Planering för allmän platsmark vid fyrspårsom-
rådet i Hjärup pågår.

Belysnings- och gatuarbeten i projekten Förfat-
tarbyn, Truckvägen samt cirkulationsplats med 
mera samt Vikhemsvägen-Kronoslättsvägen har 
samordnats med VA.

En stor del av VA-investeringarna har förbru-
kats till ledningsrenovering i Författarbyn, främst  
Lagerlöfs väg. För övrigt har ledningsrenovering 
och pumpstation vid Maskinvägen färdigställts 
under året och områdena Gullåkra och Stanstorp 
har fått ledningar relinade. Ett stort antal serviser 
har anlagts och genererat anslutningsavgifter.

Invigning av Mellanvångs-    
skolan i januari 2015
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EXPLOATERING

KOMMENTARER
Vikhem II
Detaljplan för etapp II, har vunnit laga kraft. 
Utbyggnaden av allmän plats påbörjades under 
2015 och under nästa år kommer kvartersmarken 
att bebyggas.

Vikhem III
Detaljplanen har vunnit laga kraft och infrastruk-
turen för första etappen är färdigställd. Bostadsut-
byggnad påbörjad 2014. Under våren 2015 
påbörjades de första grupphusen. 

Jakriborg II
Marken ägs sedan tidigare av exploatör. Detalj-
plan för området antogs 2005. Exploateringsavtal 
träffades i samband med antagandet av planen. 
Enligt avtalet ska exploatören anlägga anslut-
ningsgata samt ny väg mellan Vragerupsvägen och 
riksväg 108. Exploatören har väntat med exploa-
tering på grund av andra egna pågående projekt.

Louiseberg
Utbyggnaden av området är i det närmaste färdig. 
För området gäller annat huvudmannaskap än 
kommunalt, bortsett från VA där kommunen är 
huvudman.

Hjärup No
Totalt beräknas området kunna bebyggas med 
cirka 500 nya bostäder. Den första etappen 
omfattar cirka 130 enbostadshus. 

Utbyggnad av etapp I påbörjades under 2009 
och avslutades under 2014. Detaljplan för etapp II 
har vunnit laga kraft efter överprövning och 
utbyggnaden har påbörjats under 2015. 

Detaljplanen för skola har också vunnit laga 
kraft och byggnation har startat under året.

Nordanå 8:23, Duvemåla
Detaljplan antogs och vann laga kraft 2007. I syfte 
att möjliggöra en något högre exploateringsgrad 
har under 2015 en ändring av detaljplan arbetats 

EXPLOATERINGSPROJEKT
netto, tkr Projekt

kalkyl
Red.tom

2014
Red. 2015

01-12
Totalt red. 

151231
Avvikelse

red./kalkyl
Projekt-
prognos

Avvikelse
progn./

kalkyl

Vikhem II 5 955 -12 242 -13 029 -25 271 -31 226 5 454 -501

Vikhem III A -9 580 -39 440 25 104 -14 336 -4 756 -13 382 -3 802

Vikhem III B 54 045 3 213 -515 2 698 -51 347 54 045 0

Jakriborg II 2 159 -70 -1 -71 -2 230 2 159 0

Louiseberg 5 183 5 802 0 5 802 619 5 696 513

Hjärup NO gem. 0 -1 774 -520 -2 294 -2 294 -1 774 -1 774

Hjärup NO I 2 779 2 332 -20 2 312 -467 2 245 -534

Hjärup NO II 0 -2 527 -11 147 -13 674 -13 674 -2 504 -2 504

Hjärup NO III 0 -295 -425 -720 -720 -295 -295

Nordanå Duvemåla 3 954 -191 -75 -266 -4 220 4 245 291

Hjärup Bocenter -4 017 -3 894 2 022 -1 872 2 145 -3 894 123

Rudolf Bååths väg 3 675 952 -1 789 -837 -4 512 3 135 -540

Tyska krogen 700 9 -4 5 -695 708 8

Pihlängen 0 -148 -248 -396 -396 -148 -148

Åkerslundshusen 6 490 -265 -869 -1 134 -7 624 6 150 -340

Tågvägen 1 790 -1 061 5 677 4 616 2 826 1 669 -121

Myllan, Vallby 0 -198 -88 -286 -286 -198 -198

Äppelhagen 0 0 -1 407 -1 407 -1 407

Brågarps industriområde 0 12 996 -373 12 623 12 623 11 495 11 495

Stp Företagspark 99 20 795 -544 20 251 20 153 12 057 11 959

Västra Infarten 0 -2 437 -71 -2 508 -2 508 -2 436 -2 436

Fsk Åretruntbyn Hjärup 74 2 0 2 -72 -98 -172

Drivmedelstation, Borggårds-
rondellen 37 640 -36 604 567 640 603

Resultat 73 342 -17 801 1 642 -16 159 -89 501 84 969 11 627
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EXPLOATERING

fram och antagits. Ändringen har nu vunnit laga 
kraft och en utbyggnad av området kan komma 
att påbörjas under 2016.
  
Hjärup BoCentrum
Byggnationen av bostäderna inom området pågår. 
Inflyttning planeras till april/maj 2016 respektive 
oktober/november 2016.

Rudolf Bååths väg
Byggnationen är färdigställd och inflyttning pågår.

Tyska krogen
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Marken är i 
privat ägo. Förväntad byggstart för fyra bostäder 
under 2016.

Pihlängen
150-200 bostäder söder om Louisebergsområdet. 
Marken ägs sedan tidigare av exploatör. Detaljpla-
nen som överklagades har efter en andra utställ-
ning ånyo antagits  och slutligen vunnit laga kraft. 
Utbyggnad av området kan komma att ske med 
början under 2016. 

Åkerslundshusen
Före detta växthustomt söder om Lommavägen i 
Hjärup. Området utvecklas för uppförande av 
cirka 40 bostäder. Marken ägs sedan tidigare av 
exploatör. Detaljplanen, som överklagades efter 
antagandet 2014, har vunnit laga kraft. Utbyggna-
den av området beräknas kunna påbörjas under 
2016.

Tågvägen
Projektet omfattar tolv rad-/kedjehus på centralt 
läge i Hjärup. Detaljplanen har antagits, överkla-
gats och vunnit laga kraft under 2014. Utbyggnad 
pågår.

Myllan, Vallby
I Vallby planeras för 14 nya enbostadshus. Mar-
ken ägs av exploatör. Under 2014 antogs detalj-
planen för Myllan karaktärsområde. Länsstyrelsen 
valde att kalla in planen och upphäva beslutet. 
Kommunen överklagade till regeringen som gav 
kommunen rätt. Detaljplanen har, efter att också 
överklagningsärendet avgjorts, slutligen vunnit 
laga kraft. Utbyggnad av området kan komma att 
påbörjas under 2016.

Äppelhagen II
Detaljplanen som antogs 2014 överklagades och 
vann laga kraft i början av 2015. Inom området 
ska cirka 18 bostäder byggas. Utbyggnaden pågår.

Brågarps industriområde
Ett av kommunen ägt område avsett för lättare 
industribebyggelse intill Industrivägen. I områdets 
sydöstra del har en planändring genomförts för att 
tillåta viss handel. Försäljning av tomter pågår och 
merparten av kvartersmarken är såld och bebyggd.

Staffanstorps Företagspark
Ett av kommunen ägt område avsett för industri/
handelsbebyggelse mellan väg 108 och Vesumsvä-
gen. Detaljplanen har reviderats för att på delar av 
området tillåta handel. Delar av gatunätet är 
iordningställt. Ett fåtal tomter är idag bebyggda. 
Kommunen har köpt tillbaka en stor del av områ-
det som tidigare varit i exploatörs ägo. Försäljning 
av tomter pågår.

Västra Infarten
Området som är en del av Stanstorp 5:1 ägs av 
kommunen. Detaljplanen är antagen. För området 
anges ändamålen industri, kontor samt bensinsta-
tion. 

Förskola Åretruntbyn
Detaljplan för ny förskola vann laga kraft under 
våren 2013. Hemsö Skolfastigheter byggde 
förskola under hösten 2013 och verksamheten har 
flyttat in.

Drivmedelstation Borggårdsrondellen
Detaljplan har tagits fram och vunnit laga kraft 
för en ny drivmedelsstation vid Borggårdsrondel-
len. Markarbeten och byggnation har färdigställts 
under 2014.
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FÖRPROJEKT EXPLOATERING

KOMMENTARER
Nordanå 8:23, Duvemåla
Detaljplan antogs och vann laga kraft 2007. I syfte 
att möjliggöra en något högre exploateringsgrad 
har under 2015 en ändring av detaljplan arbetats 
fram och antagits. Ändringen har nu vunnit laga 
kraft och en utbyggnad av området kan komma 
att påbörjas under 2016.

Norra skolan
Planläggning har påbörjats för att möjliggöra 
uppförandet av ny skola vid Genvägen i norra 
Staffanstorp. Detaljplanen beräknas kunna antas 
under början av 2017. 

Hjärup nordost 4
Planläggning har påbörjats för att möjliggöra 
utbyggnaden av den fjärde och sista etappen av 
Hjärup nordost, i enlighet med planprogram 
godkänt av kommunstyrelsen 2013-12-09. 

Området ska rymma ytor för handel och icke-
störande verksamheter, eventuellt även inslag av 
bostäder. Därutöver ska detaljplanen omfatta 
nödvändig infrastruktur i form av gator och 
parkmark med dagvattenfördröjning.

Anneroskolan
Planläggningen för utbyggnad av Annerskolan har 
avslutats då ny skola istället ska uppföras vid 
Genvägen.

Vikhem IV-V
Planläggning och utredningar pågår. Detaljplan  
för fjärde etappen beräknas kunna antas i slutet av 
2016. 

Jakriborg III
Etappen III av Jakriborgs utbyggnad har inte 
påbörjats då markägaren ännu inte begärt plan-
läggning.

FÖRPROJEKT EXPLOATERING
netto, tkr För-

kalkyl
Red. tom

2014
Red.  2015

01-12
Totalt red.

151231
Avvikelse

red./kalkyl
Projekt-
prognos

Avvikelse
progn./

kalkyl

Nordanå 8:23 0 0 -104 -104 -104

Norra skolan 0 0 -132 -132 -132

Hjärup no IIII 0 0 -1 -1 -1

Anneroskolan 0 0 -3 -3 -3

Vikhem v 0 0 -1158 -1158 -1 158

Jakriborg III 0 0 0 0,4 0 0 0

Åttan 14 580 -1 086 -6 -1092 -15 672 14 580 0

Nevishög g:a skola 0 0 0 0 0 0 0

Sockerbruket 0 -58 072 34 939 -23133 -23 133 0 0

Annero 0 -3 401 -376 -3777 -3 777 0 0

Bjällerupsvägen, Kyrkhed-
dinge 3 900 -889 -189 -1078 -4 978 3 900 0

Ågården, Kyrkheddinge -7 130 -1 089 -6 -1095 6 035 -7 130 0

Uppåkra arkeologiska park 0 -463 0 -463 -463 0 0

Vikhem IV 0 -2 064 982 -1082 -1 082 0 0

Åttevägen 20 150 -1 838 -454 -2292 -22 442 20 150 0

Äppelhagen II 0 -227 0 -226,6 -227 0 0

Busstationsflytt 0 -590 -405 -995 -995 0 0

Bråhögsbadet 0 -192 0 -192 -192 0 0

Industriområde Kyrkheddinge 0 -1 020 -16 -1036 -1 036 0 0

Annero skola 0 -687 780 93 93 0 0

Väståkra 0 -877 -657 -1534 -1 534 0 0

Hjärup väster 0 -199 -611 -810 -810 0 0

Knästorp 4:3 0 -40 -4 -44 -44 0 0

Klockaregårdsvägen 0 -28 -356 -384 -384 0 0

Resultat 31 500 -72 762 32 224 -40 538 -72 038 31 500 0
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FÖRPROJEKT EXPLOATERING

Åttan
Verksamheten på Åttans idrottsplats har flyttats till 
nya Staffansvallen. Utbyggnaden av bostäder 
avvaktar flytt av kraftledningar och hästverksamhet.

Nevishög g:a skola
Ingen aktivitet pågår i projektet.

Sockerstan
Planprogram för Sockerstan godkändes av kom-
munstyrelsen 2015-03-16. Programmet utreder 
förutsättningarna för att omvandla Sockerstan till 
en funktionsblandad stadsdel med god kollektiv-
trafikförsörjning och är en vidareutveckling av de 
idéer för området som presenterades i ”Inriktning 
för Sockerstan”. 

Uppskattningsvis inryms upp till 1 000 bostäder 
och verksamhetslokaler i Sockerstan. Övergripan-
de utredningar pågår och arbetet med detaljplan 
för det blivande kvarteret vid kontorsbyggnaden 
har påbörjats.  

Roos Park/Annerovägen
Detaljplanen, som omarbetats efter beslut i Mark 
och miljööverdomstolen, beräknas kunna antas 
under första halvåret 2016. Föravtal är tecknat 
med ny exploatör. 

Bjällerupsvägen, Kyrkheddinge
Detaljplanering pågår för cirka 70 bostäder. 
Antagande avvaktar exploateringsavtal.

Ågården, Kyrkheddinge
Före detta byggåtervinningen. Ingen aktivitet 
pågår.

Uppåkra arkeologiska park
Ett planprogram är framtaget i anslutning till 
pågående utgrävning. 

Åttevägen
Projektet omfattar en utbyggnad om cirka 90 
bostäder i centrala Hjärup. Detaljplanen antogs av 
kommunfullmäktige 2015-06-15. Beslutet överkla-
gades varpå länsstyrelsen beslutade att upphäva 
antagandebeslutet med motivet att det saknades 
information i planbeskrivning och kungörelsen om 
hur detaljplanen avviker från översiktsplanen och 
skälet till detta. Efter att planhandlingarna 
kompletterats med denna information har detalj-
planen ställts ut en andra gång. 

Detaljplanen beräknas kunna antas under första 
halvåret av 2016.

Äppelhagen II
Detaljplanen som antogs 2014 överklagades och 
vann laga kraft i början av 2015. Inom området 
ska cirka 18 bostäder byggas. Utbyggnaden pågår.

Södra Stanstad (G:a busstorget mm)
Området omfattar bland annat det gamla busstor-
get och vårdcentralen.

Planläggningen har påbörjats  att möjliggöra en 
fortsatt utbyggnad av Staffanstorps centrum 
söderut mot Malmövägen. De blivande stadskvar-
teren bedöms kunna inrymma 120-150 bostäder 
samt butikslokaler och lokaler för ny vårdcentra-
len.

Bråhögsbadet
Fastighetsägaren, Staffanstorps kommunfastighe-
ter, har begärt planändring för att möjliggöra 
tillbyggnad av Bråhögsbadet och nybyggnation av 
bostäder inom samma fastighet. För närvarande 
pågår ingen aktivitet i projektet.

Industriområde Kyrkheddinge
Marken mellan Dalbyvägen och väg 11 är rik på 
fornlämningar.  Efter att arkeologisk förundersök-
ning påvisat höga kostnader för slutundersökning 
har projektet avslutats. 

Väståkra
Nya bostäder vid Vragerupsvägen i Hjärup. 
Planarbetet försiktigt påbörjat för att synkronisera 
med fyrspårsplaneringen. Byggande kan tidigast 
påbörjas efter att ombyggnaden till fyra spår blivit 
klar, det vill säga tidigast 2022, vilket gör att 
detaljplaneringen inte är högprioriterad i nuläget. 

Hjärup Västerstad
Föravtal är tecknat med Skanska för utveckling av 
det före detta Prefabområdet. Planprogram, som 
syftar till att utreda förutsättningar och utveckla 
strategier för en utbyggnad av sydvästra Hjärup, 
godkändes av miljö- och samhällsbyggnadsnämn-
den 2015-12-02. 

Området är stort och kommer att byggas ut 
under relativt många år och med stöd av flera 
olika detaljplaner. Arbetet med de första två 
detaljplanerna har påbörjats under året. Dessa 
omfattar övergripande gatu- och parkstråk (den så 
kallade skelettplanen) samt bebyggelse etapp 1.

Byggstart kan ske under 2017. Områdena 
närmast spåren kan inte byggas förrän fyrspårsut-
byggnaden är klar.
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Knästorp 4:3
Planläggning påbörjad för att möjliggöra utveck-
ling av Svenska foders anläggning vid Knästorps 
Kvarnväg. 

Klockaregårdsvägen
Syftet med projektet är att möjliggöra uppförandet 
av cirka åtta radhus längs Klockaregårdsvägen i 
Hjärup, på den plats där de före detta bank- och 
postbyggnaderna står. 

Föravtal är tecknat med exploatör och planar-
betet pågår. Detaljplan beräknas kunna antas 
under 2016.
 

FÖRPROJEKT EXPLOATERING
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POLITISK VERKSAMHET
Kommunfullmäktige

Ordförande

Yvonne Nilsson (C)

Kommundirektör

Ingalill Hellberg

Verksamhetsområde

Kommunfullmäktige

Stöd till politiska partier

Revision

Överförmyndarverksamhet

Ekonomiska fakta (mnkr)
Bokslut 

2015
Budget 

2015
Bokslut 

2014

Budgetavvikelse -1,0 0,0 -0,3

Nettokostnad -4,1 -3,1 -3,4

POLITISK VERKSAMHET

ÅRETS RESULTAT
Kostnaden för överförmyndarverksamheten 
överstiger budgeten då behovet av ”god man” har 
ökat kraftigt under året. Detta har justerats i 
budget 2016. Kostnaden för revision blir året efter 
valår något högre då båda mandatperiodernas 
revisorer tjänstgör fram till bokslutet för föregå-
ende år är granskat.
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GEMENSAM VERKSAMHET

GEMENSAM VERKSAMHET

Kommunstyrelsen

Ordförande

Christian Sonesson (M)

Kommundirektör

Ingalill Hellberg

Nämndspecialister

Cecilia Jansson Intern service

Ann Rosell Personal

Pontus Borgstrand Exploatering

Roger Gustafsson Räddningstjänst

Henrik Lethin Stabskontor

Verksamhetsområden

Nämnd och styrelse Tillväxt, samhällsbyggnad

Stabskontor Arbetsmarknadsåtgärder

Valverksamhet Räddningstjänst

Kommunikation Civilt försvar

Fastighetssamordning Bostadsanpassning

Konsumentvägledning

MÅLUPPFYLLELSE

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 
2015

Budget 
2015

Bokslut 
2014

Budgetavvikelse KS 0,2 0 -3,4

Budgetavvikelse KS mark 6,4 0 3,1

Nettokostnad KS -115,0 -115,2 -112,4

Investeringsvolym -0,6 -4,9 -42,8

ÅRETS RESULTAT
Kommunstyrelsens bokslut visar ett överskott 
varav huvuddelen hänför sig till markreserven. En 
god försäljning av industrimark med låga ingående 
kostnader har gett ett överskott. 

Nyckeltal (antal) Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Räddningstjänsten

Antal utryckningar 
Staffanstorp 254 239 305

Antal utryckningar 
Lomma 240 271 215

   
ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Stort fokus under 2015 har varit på exploatering 
och bostadsbyggande. Vikhems exploatering 
startade i stor omfattning och Hjärup NO gick in i 
en ny etapp med villabebyggelse. 

Under 2015 har flera beslut om lokalföränd-
ringar fattats och arbeten påbörjas. 

Arbetsmarknadsenhetens verksamhet integrera-
des under 2015 i socialkontoret samt utbildnings-
kontoret. Verksamheten kvarstår budgetmässigt 
hos kommunstyrelsen. 

FRAMTIDEN
Även under 2016 och framöver kvarstår ett stort 
fokus på exploatering och de frågor som tillväxt 
skapar. Det behövs nya byggnader för skola och 
förskola, men också en inriktning på att som 
attraktiv arbetsgivare locka den bästa kompeten-
sen till vår kommun. Under de närmaste åren ökar 
behovet av särskilt boende för äldre och kommun-
styrelse måste se till att det finns attraktiv mark att 
bygga ut många former för äldre att bo i.

Arbetsmarknasfrågorna kommer att vara 
inriktade på att snabbt få människor i arbete eller 
utbildning. Arbetslösheten är låg och särskilda 
insatser kan därför göras för dem som är nyan-
lända eller är långt ifrån arbetsmarknaden. 
Sommarpraktik för ungdomar ska öka i omfatt-
ning och utvecklas tillsammans med det kommu-
nala uppföljningsansvaret. 

RESULTATENHET Resultat överfö-
ring tom 2014 Budget 2015 Bokslut 2015

Differens 
budget – bokslut

Ack resultat 
2015

Kostenheten 1 719 -160 -255 -95 1 464

Trots ökad försäljning uppvisar kostenheten en 
negativ avvikelse mot budget. Detta förklaras av 
högre hyra för Hagalidsskolans kök och högre 
personalkostnader i samband med flytt av två kök.
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TEKNISK VERKSAMHET
Tekniska nämnden/Skattefinansierad verksamhet

Ordförande

Pierre Lindberg (M)

Nämndspecialist

Pontus Borgstrand

Verksamhetsområde

Teknisk nämnd

Fysisk och teknisk planering

Gator, vägar och belysning

Parker, gång- och cykelvägar

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

Nämndservice Teknik

Kommersiell verksamhet

Kommunikationer

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
Målet att utveckla en park är uppfyllt genom att 
Mellanvångsparken med lekplats och första delen 
av Hjärups park färdigställts. 

Arbetet med information om trafiksäkerhet på 
kommunens webbplats pågår.
 

Ekonomiska fakta (mnkr)
Bokslut 

2015
Budget 

2015
Bokslut 

2014

Resultat 5,1 0,0 5,7

Nettokostnad -40,7 -45,8 -40,9

Investeringsvolym 28,2 36,2 17,3

TEKNISK VERKSAMHET

ÅRETS RESULTAT
Årets resultat visar ett överskott på grund av lägre 
driftskostnader och kapitalkostnader. 

Nyckeltal (kr)
Bokslut

2015
Budget

2015
Bokslut 

2014

Gator/vägar

Bruttokostnad kr/m2 14 16 14

Parker/gång- och cykelvägar

Bruttokostnad kr/m2 6 6 6
  
   

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Upphandling av driftentreprenad för gata är klar 
och påbörjades 1 oktober. PEAB fortsätter vara 
entreprenör.

FRAMTIDEN
Fokus kommer att ligga på infrastruktur i exploa-
teringsområden. Utbyggnaden av Hjärups park 
fortsätter. Den upphandlade parkeringsövervak-
ningen ska starta och arbetet med trafik- och 
mobilitetsplanen ska fortsätta.



V
ER

K
SA

M
H

ET
SB

ER
Ä

TT
EL

SE

73

TEKNISK VERKSAMHET
Tekniska nämnden/Balansenhet VA

Ordförande

Pierre Lindberg (M)

Nämndspecialist

Pontus Borgstrand

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
Budgeterade investeringsprojekt har genomförts 
med två undantag beroende på att ledningsrätt 
och samordning med extern part dragit ut på 
tiden. Målet att överföra historisk ledningsdoku-
mentation till VA-banken har genomförts.

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 
2015

Budget 
2015

Bokslut
2014

Resultat -0,5 2 -0,2

Investeringsvolym 22,1 22,5 30,1

ÅRETS RESULTAT
Årets låga vattenförbrukning har medfört lägre 
intäkter. På kostnadssidan är det främst de höga 
kostnaderna för skötseln av reningsverket samt 
exempelvis ökade avgifter till ABMA som bidrar 
till det negativa resultatet.

Nyckeltal (kr) Bokslut 
2015

Budget 
2015

Bokslut
2014

Bruttokostnad kr/m3 köpt 
vatten 8 8 9

Bruttokostnad kr/m3 renat 
vatten 16 16 15

TEKNISK VERKSAMHET

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Ny driftentreprenad med samma entreprenör, 
PEAB, startade 1 oktober. 

Spolning av vattenledningsnätet i Staffanstorp 
är avslutad. 

Den första etappen av ledningsrenovering i 
Författarbyn är klar. 

Maskinvägens pumpstation inklusive vatten-
kiosk och ledningsrenovering har färdigställts.

FRAMTIDEN
Arbetet med bortkoppling av tillskottsvatten i 
Staffanstorp och Hjärup fortsätter. Det ska 
säkerställa ett långsiktigt hållbart spillvattennät. 
Framtida utbyggnad av bostäder och verksamhets-
områden påverkar systemets kapacitet.

Ledningsrenoveringen i Författarbyn fortsätter, 
spolning av vattenledningsnätet i Hjärup påbörjas 
och vid Brågarp västra ska ledningsnät och 
pumpstation byggas om. 
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TEKNISK VERKSAMHET

TEKNISK VERKSAMHET

Tekniska nämnden/Balansenhet Renhållning

Ordförande

Pierre Lindberg (M)

Nämndspecialist

Pontus Borgstrand

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
Målet att tillsammans med renhållningsentrepre-
nören optimera avfallsservicen till hushåll och 
verksamheter har uppfyllts.

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 
2015

Budget 
2015

Bokslut 
2014

Budgetavvikelse -0,5 -0,5 -0,6

   
ÅRETS RESULTAT
Inga större avvikelser mot budget.

Nyckeltal (kr) Bokslut 
2015

Budget
2015

Bokslut 
2014

Avfall från hushållen, 
kg/invånare 225 235 228

Avfall vid återvinnings-
central, kg/invånare 363 350 390

   
ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Arbete med en ny renhållningsordning för åren 
2016-2020 har pågått tillammans med SYSAV och 
övriga SYSAV-kommuner. 

Bemannad station för trädgårdsavfall har varit 
uppställd i Hjärup vid fem tillfällen.

FRAMTIDEN
En ny renhållningsordning för 2016-2020 kommer 
att behandlas. Den innefattar avfallsplan och 
föreskrifter om avfallshantering samt kommer att 
utgöra underlag för en åtgärdsplan.
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SAMARBETSNÄMND 2

SAMARBETSNÄMND 2

Samarbetsnämnd 2

Ordförande

Christian Sonesson (M)

Nämndspecialist

Ingalill Hellberg

Verksamhetsområde

Fysisk och teknisk planering

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
Nämndens mål avseende utveckling och fördjupat 
samarbete mellan samarbetskommunerna Käv-
linge och Staffanstorp samt hög kvalitet i verksam-
heten har uppfyllts.

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 
2015

Budget 
2015

Bokslut 
2014

Budgetavvikelse 0,5 0 0,3

Nettokostnad -1,1 -1,6 -1,4

ÅRETS RESULTAT
Överskottet beror främst på ökade intäkter för 
nybyggnadskartor och detaljplaner.
 

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Organisationen har medverkat i en rad projekt. I 
Kävlinge kommun har det varit exempelvis 
IT-samordning, miljö och teknik, bullerutredning, 
skolskjuts- och belysningskartor och i Staffans-
torps kommun belysningskarta, digitalisering av 
bygglovsarkiv och VA-plan. 

Stora arbetsinsatser har gjorts i egna projekt 
som utbyte av serverparken och Solen samt 
primärbasprojekt.

Verksamheten har förstärkts med en mätingenjör.

FRAMTIDEN
Satsningar riktade både mot medborgare och 
interna kunder kommer att fortgå. Under 2016 
ska GIS-systemet Solen ersättas av Cartesia Spatial 
Map, CSM. 

Anslutning till Geodatasamverkan innebär 
större tillgång av geodata för kommunens tjänste-
män, vilket kommer att möjliggöra för ytterligare 
service till medborgare.

Implementering av sammanslagning av kommu-
nernas mätverksamhet kommer att genomföras.
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLS-
VERKSAMHET

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSVERKSAMHET

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande

Eric Tabich (M)

Nämndspecialist

Pontus Borgstrand

Verksamhetsområden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd

Fysisk och teknisk planering

Miljö- och hälsoskydd

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
Den genomsnittliga handläggningstiden för alla 
typer av ärenden har varit 20 arbetsdagar. 

Samrådsmöten har hållits i alla planeringspro-
jekt som varit föremål för samråd.

Tillsyn och kontroller inom miljö- och hälso-
skyddsverksamheten har skett i planerad omfatt-
ning.

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 
2015

Budget 
2015

Bokslut 
2014

Budgetavvikelse -0,4 0 1,6

Nettokostnad -1,8 -2,2 -2,4

   
ÅRETS RESULTAT
Antalet avgjorda bygglovsärenden har ökat från 
föregående år men inte genererat motsvarande 
intäkter beroende på ärendenas mindre omfatt-
ning.

Kostnader för konsulter som förstärkt hand-
läggningen av tillsynsärenden och bostadsanpass-
ningsärenden belastar resultatet. 

Nyckeltal (procent) Bokslut 
2015

Budget 
2015

Bokslut 
2014

Miljö- och hälsoskydd, 
avgiftsfinansieringsgrad 33 33 36

Bygglov, kostnadstäck-
ning 94 90 95

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Miljöenheten har färdigställt ansvarsutredning gäl-
lande före detta Grevie jaktskyttebana. Natur-
vårdsverket har tilldelat medel för fler undersök-
ningar och riskbedömning.

Digital anmälan för registrering av livsmedels-
företag har införts och upplevs som smidigt av 
företagen.

Nämnden har under året antagit detaljplaner 
innehållande byggrätter för cirka 150-200 bostä-
der. Fem godkännandebeslut har fattats avseende 
fyrspårsutbyggnaden i Hjärup samt Hjärup 
Västerstad.

FRAMTIDEN
Tillsynsverksamheten inom bygglovsverksamheten 
ska förstärkas och prioritera befintliga klagomåls-
ärenden och därefter egeninitierad tillsyn.

Digitalisering av bygglovsarkivet fortsätter.
Antalet aktiva planeringsuppdrag kommer att 

var 30-35 stycken. Fem till åtta detaljplaner beräk-
nas påbörjas och lika många avslutas.

Plan- och exploateringsenheten kommer att 
delta i flera övergripande projekt som Sockerstan, 
Hjärup Västerstad, kulturmiljöprogram, trafik- 
och mobilitetsplan, åtgärdsvalsstudie Malmö-
Lund, med flera.
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Invigning av sagolekplatsen i 
Mellanvångsparken
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KULTUR- OCH FRITIDS-
VERKSAMHET

KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande

Margareta Pauli (M)

Nämndspecialist

Mats Schöld

Verksamhetsområden

Kultur- och Fritidsnämnd

Bidrag, ungdomsorganisationer

Föreningsutveckling

Allmän kulturverksamhet

Bibliotek

Musikskola

Inomhusanläggningar

Utomhusanläggningar

Bråhögsbadet

NS kultur och fritid

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
Kultur- och fritidsnämndens målsättningar under 
året har infriats. Bland annat utreddes Bråhögsba-
dets kapacitet och verksamheternas framtida 
behov, ett meröppet bibliotek genomfördes och ett 
nytt utlåningssystem upphandlades. 

Dessutom antogs en gemensam policy för 
uthyrning av kommunens lokaler, sex stycken 
konstutställningar genomfördes i Konsthallen och 
kvalificerade föreningsutbildningar genomfördes.

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 
2015

Budget 
2015

Bokslut 
2014

Budgetavvikelse 1,0 0 -4,4

Nettokostnad 39,0 40,0 37,8

ÅRETS RESULTAT
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott 
på cirka 1 mnkr för år 2015 och resultatenheterna 
redovisar sammantaget ett underskott på 0,2 
mnkr. Anledningen till överskottet beror främst på 
att Uppåkravallens idrottsplats började generera 
kapitalkostnader först i december vilket medför ett 
överskott på 1,5 mnkr.  

Andra faktorer som påverkat är Mellanvångens 
idrottshall som blev 0,3 mnkr dyrare än budgeterat. 

Kostnaderna för musikcheckverksamheten har 
varit högre än budgeterat ända sedan införandet 
av systemet. Under 2015 var musikcheckverksam-
heten 0,3 mnkr högre än budgeterat. Anledningen 
är att elevantalet stadigt ökat sedan införandet av 
systemet, dock har ökningen planat ut under 
hösten 2015. 

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Verksamheten på Uppåkravallens idrottsplats 
påbörjades i januari. Första spadtaget för en ny 
idrottshall i Hjärup genomfördes i mars månad.  

Under året påbörjades en omfattande utvärde-
ring av Staffanstorps kommuns bidragsystem 
riktade för föreningslivet.

Under 2015 intensifierades utredningarna kring 
Bråhögsbadets framtid och kulturlyftet.

FRAMTIDEN
I augusti eller september 2016 kommer den nya 
idrottshallen i Hjärup att invigas och tas i bruk. 

Upphandling, projektering och fortsatt plane-
ring av kulturlyftet påbörjades.
 

RESULTATENHETER Resultat över-
föring tom 2014 Budget 2015 Bokslut 2015

Differens 
budget – bokslut

Ack. resultat 
2015

Biblioteket 52 0 -71 -71 -19

Bråhögsbadet 288 100 372 272 660

Musikskolan 145 0 -409 -409 -264

Summa 485 100 -108 -208 377
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Konst för unga på höstlovet i 
Staffanstorps konsthall
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BARN- OCH UTBILDNINGS-
VERKSAMHET

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande

Nino Vidovic (M)

Nämndspecialist

Stina Hansson

Verksamhetsområden

Barn- och utbildningsnämnd Gymnasieskola

Förskoleverksamhet Gymnasiesärskola

Familjedaghem Vuxenutbildning

Fritidshem Särskilda insatser

Förskoleklass Korttidsskolan

Grundskola Resurscentrum

Obligatorisk särskola Gemensam administration

MÅLUPPFYLLELSE
En skola i nationell toppklass kännetecknas av 
goda elevresultat. Elevernas kunskapsresultat i åk 
9 visar på en ökning såväl vad gäller behörighet 
till gymnasiet som av det genomsnittliga meritvär-
det. Barn- och utbildningsnämndens målsättningar 
under året har infriats.

Övergripande bedömning
Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 

2015
Budget 

2015
Bokslut 

2014

Budgetavvikelse -22,7 0 -2,2

Nettokostnad -609,3 -586,6 -562,9

ÅRETS RESULTAT
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett 
underskott på -18,8 mkr för år 2015. Utöver detta 
redovisar resultatenheterna ett samlat underkott 
på -3,9 mkr. 

Barn- och utbildningsnämndens avvikelser 
beror främst på: 
• Högre lokalkostnader än budgeterat, -10,8
• Kostnader för särskilda insatser, -5,4
• Övergång från leasing till köp av elevdatorer,   
 -6,0
• Skolpeng, grundskola, -8,0
• Skolpeng förskola/fritidshem, +2,0
• Skolpeng gymnasie/vuxenutbildning, +7,0
• Särskola, +2,0

Under 2015 genomfördes flera förändringar i lokaler 
då Anneroskolan flyttades till tidigare Bråhögssko-
lan, medan Åkervindans och Ängslyckans förskolor 
flyttades till tillfälliga paviljonger. Förändringarna 
är tillfälliga, i avvaktan på nya lokaler. Paviljong-
kostnader föranleddes av förändring från f-5 
skolor till f-6 skolor och volymerna av elever i 
Hjärup översteg lokalkapaciteten. Kommunstyrel-
sen har inte tillfört BUN några medel för ovanstå-
ende lokalförändringar då prognosen för 2015 
inte visat något behov av ytterligare medel. Hyran 
för Mellanvångens skola översteg kalkylen med 
två mnkr. Då kostnaderna för lokaler ökat mer än 
budgeterat så får detta även effekt på lokalbidra-
gen till friskolorna som retroaktivt kompenseras 
med 1,1 mnkr för 2015.

Kostnadsökningen för särskilda insatser beror i 
första hand för ökade kostnader för riktade 
resurser och tilläggsbelopp. Även kostnaderna för 
placeringar i specialförskolor och skolor har ökat. 

I mars tog barn- och utbildningsnämnden beslut 
om att övergå från leasing till köp av elevdatorer, 
vilket beräknades ge ökade kostnader på 5,9 mnkr 
under 2015. Resultatenheterna beviljades att 
använda 1,6 mnkr av sina ackumulerade överskott 
till finansieringen vilket innebar att barn- och 
utbildningsnämndens ram minskades med motsva-
rande belopp. Vidare gavs resultatenheterna 
kompensation motsvarande 2,9 mnkr i form av 
verksamhetsbidrag för att finansiera inköp av nya 
datorer. Utköp av datorer från leasing företaget 
har uppgått till 1,5 mnkr. 

Kostnadsökningen för grundbelopp till elever i 
grundskolan beror på att kostnaderna för utom-
kommunala elever som går i skola i Staffanstorp 
har endast budgeterats avseende de intäkter som 
erhålls ifrån hemkommunen i BUNs internbudget. 
Däremot har kostnaden inte budgeterats eller 
räknats med i prognosen. Detta innebär att 
internbudgeten beräknats på fel antal elever. 
Genom att prognosen inte byggt på verkligt utfall 
+ prognos för kvarstående del av året, utan på 
antal elever gånger ett à pris för vår- respektive 
höstterminen, har budgetmisstaget inte uppdagats 
förrän i samband med bokslutet. Samtidigt visar 
barn- och utbildningsnämnden ett överskott för 
kostnader avseende skolpeng till förskola, fritids-
hem, särskola, gymnasieskola och vuxenutbild-
ning. 
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BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
• Två av kommunens skolor har blivit utsedda till  
 övningsskolor för lärarstudenter vid Malmö   
 Högskola, vilket är en del i arbetet med att   
 motverka förväntad lärarbrist.
• I syfte att nå kommunfullmäktiges mål har ett   
 utvecklingsprojekt av fritidshemsverksamheten  
 påbörjats och pågår fram till 2018.
• Huvudmannens förmåga att identifiera förbätt-  
 ringsområden, följa resultat, analysera och   
 åtgärdera dessa så att resultaten för eleverna   
 ständigt förbättras sker genom deltagande i   
 SKL´s pilotprogram Att leda för resultat.
• Staffanstorps kommun har beviljats drygt 6,5   
 mnkr i statsbidrag för personalförstärkningar i   
 syfte att minska barngrupperna i förskolan, öka   
 lärartätheten i lågstadiet, för förstelärare och   
 läslyft med syfte att öka kvalitén i undervisning.
• Mellanvångens skola flyttade in i januari.
• Ängslyckans förskola, Åkervindans förskola   
 och Anneroskolan flyttades i juni och verksam-  
 heterna har flyttats till tillfälliga lokaler i   
 avvaktan på nybyggnation.

• Byggnationen av Uppåkraskolan pågår, in-  
 flyttning beräknas till ht 2016. Projekteringen   
 av en ny skola som ska ersätta Anneroskolan   
 och Borggårdsskolan har påbörjats. 

FRAMTIDEN
Staffanstorps kommun är attraktiv för unga familjer 
och har varit det över en lång tid. Andelen barn och 
ungdomar är hög och barn- och utbildningsnämn-
dens uppdrag växer när fler barn och ungdomar ska 
omfattas av omsorg och utbildning. Att tillgodose 
moderna och attraktiva skolplatser är en viktig del i 
vår strävan att vara framtidens kommun och en 
förutsättning för att erbjuda kommunens elever en 
skola i toppklass. Skolutveckling i samtliga verk-
samheter kommer att utveckla en förskola som ger 
en bra start i livet och en skola i nationell toppklass. 

Barn- och utbildningsnämndens framtida fokus 
är en verksamhet i balans med fortsatt kostnadsef-
fektivitet. Det ska ske genom systematiskt kvalitets-
arbete, vidareutveckling av professionalitet samt 
planering och genomförande av utbildningen i ett 
1-19 års perspektiv.

RESULTATENHETER Resultat överfö-
ring tom 2014 Budget 2015 Bokslut 2015

Differens 
budget – bokslut

Ack resultat 
2015

Annero skola 624 0 -190 -190 434

Baldersskolan 1 131 -450 -554 -104 577

Borggårdsskolan -253 0 -505 -505 -758

Hagalidskolan 1 580 -800 -1 540 -740 40

Hjärupslundsskolan 375 -375 -94 281 281

Hjärups skola 1 329 0 -42 -42 1 287

Kometskolan 478 0 385 385 863

Kyrkbyn Borggård 
Familjedaghem -597 0 -528 -528 -1 125

Kyrkheddinge skola 325 -50 101 151 426

Lapptäcket Ängslyckan -588 -100 -318 -218 -906

Mellanvångsskolan 272 0 -2 124 -2 124 -1 852

Mellanvångens förskola 414 -100 -762 -662 -348

Stanstorpsskolan 202 0 644 644 846

Stationsbyn Åkervindans 
förskola -811 -100 -110 -10 -921

Tottarps skola 171 0 27 27 198

Trekantens förskola -244 0 -112 -112 -356

Önsvala förskola 80 0 -183 -183 -103

Summa 4 488 -1 975 -5 905 -3 930 -1 417

Resultatenheterna visare ett gemensamt under-
skott på 3,9 mnkr för 2015 vilket motsvarar en 
avvikelse på 1,0 procent. Avvikelserna förklaras i 
förskolan till största del på ett lägre antal inskriv-
na barn än förväntat i Staffanstorps tätort, men 
också på kostnader i samband med flyttar och 
åtgärder i arbetsmiljön. Avvikelser i grundskolan 

härleds till kostnader i samband med övergång 
från leasing till köp av datorer, kostader i sam-
band med uppstart av ny skola och kostnader 
kopplat till enskilda elever med omfattande behov 
av särskilt stöd.
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SOCIAL VERKSAMHET

SOCIAL VERKSAMHET

Socialnämnden

Ordförande

Liliana Lindström (M)

Nämndspecialister

Ingela Löfberg

Hillevi Ventura

Anneli Nilsson

Verksamhetsområden

Politisk verksamhet

Föreningsbidrag

Gemensam verksamhet – Socialtjänst

Individ- och familjeomsorg

Förebyggande enheten Barn och Unga

Socialpsykiatri

Vård och omsorg om äldre

Vård och omsorg om funktionshindrade

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 
2015

Budget 
2015

Bokslut 
2014

Budgetavvikelse -3,9 0 -5,2

Nettokostnad -232 -228,1 -219,9

ÅRETS RESULTAT
Socialnämnden visade under 2015 en negativ 
avvikelse mot budget med totalt 3,9 mnkr, vilket 
innebär -1,7 procent av nettobudgeten. Anledning-
en till den negativa avvikelsen är att behovet av 
stöd i ordinärt boende och behovet av korttids-
platser har ökat då många väntat på en plats till 
särskilt boende. För att tillgodose det ökade 
behovet av platser i särskilt boende gjordes under 
pågående budgetår en utökning av antalet platser.  

Antal personer/hushåll med behov av ekono-
miskt bistånd har minskat något sedan 2014, och 
så även kostnaderna. Ett aktivt arbete med den 
grupp som uppburit ekonomiskt bistånd mer än 
tre månader har givit resultat och bidragstidens 
längd har minskat.

Nyckeltal (kr) Bokslut 
2015

Budget
2015

Bokslut 
2014

Familjehem kostnad/vård-
dygn – barn och ungdom 1 071 895 938

Kostnad vårddygn/vuxna 1 713 1 665 2 389

Kostnad vårddygn/barn 2 039 3 872 3 798

Klöverlyckan 536 537 515 434 527 277

Magnoliagården 558 022 500 424 527 175

Pilegården 547 238 505 634 506 543

LASS kostnad/person 286 022 297 929 291 433

   

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Från 1 oktober 2015 samlades socialnämndens 
verksamheter i ett socialkontor och leds av en 
socialchef. 

Individ- och familjeomsorgen inkluderar från 
och med oktober förebyggande enheten barn och 
unga samt familjeteamet med målsättning att 
utveckla nya samverkansformer.

Under andra halva av 2015 ökade antalet 
ensamkommande barn till Sverige varför Migra-
tionsverket började anvisa utöver tecknat avtal. 

Under året har ett nytt LSS-boende med sex 
lägenheter öppnats på Borggårdsallé. 

Socialkontoret har även organiserat en larm-
grupp med uppdrag att besvara och åtgärda 
trygghetslarm.

FRAMTIDEN
Då flyktingsituationen i Europa är fortsatt orolig 
är det stor osäkerhet kring prognos för kommu-
nens mottagande av ensamkommande barn. 

Från och med mars 2016 införs en ny lag som 
innebär att alla kommuner är skyldiga att efter 
anvisning ta emot nyanlända för bosättning. En 
integrationssamordnare kommer att anställas 
under året. 

För att anpassa bemanningen i hemsjukvården 
till de ökade behoven kommer personalutökningar 
att göras. 

En organisationsöversyn kommer att genom-
föras för att anpassa organisationen till det gemen-
samma socialkontoret.
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KONCERNEN 
STAFFANSTORPS 
CENTRUM

KONCERNEN STAFFANSTORPS CENTRUM

Staffanstorps Centrum 

Ordförande

Staffan Linde (M)

Verkställande direktör

Mikael Forsberg

RESULTATRÄKNING
(Redovisas i tkr)

Bokslut 
 2015

Budget  
2015

Bokslut  
2014

INTÄKTER 199 045 180 919 174 387 

KOSTNADER

Drift och underhåll -63 204 -61 893 -76 818 

Övriga externa kostnader -23 096 -18 287 -16 888 

Personalkostnader -23 062 -22 954 -22 269 

Avskrivningar -51 482 -47 420 -52 259 

Nedskrivningar 0 0 -152 800 

Övriga rörelsekostnader -11 777 0 0 

Summa kostnader -172 621 -150 554 -321 034 

RÖRELSERESULTAT 26 424 30 365 -146 647 

Ränteintäkter 299 100 1 759 

Resultat övriga värdepapper -2 218 0 0 

Räntekostnader -36 896 -36 445 -37 005 

Summa/finansnetto -38 815 -36 345 -35 246 

Resultat före skatt -12 391 -5 980 -181 893 

Skatt -6 725 0 8 792 

Resultat efter skatt -19 116 -5 980 -173 101 

VERKSAMHETSSAMMANDRAG
                          (Redovisas i tkr)

Bokslut 2015 Budget 2015
Avvikelse 

nettoIntäkter Kostnader
Resultat 

före skatt
Intäkter Kostnader

Resultat 
före skatt

Staffanstorps Centrum AB  8 842    -8 833     9     9 111    -9 111     -    9    

Staffanstorps Energi AB  43 636    -43 635     1     41 155    -34 920     6 235    -6 234    

Staffanstorps Fibernät AB  2 144    -2 193    -49     1 670    -1 295     375    -424    

Staffanstorpshus AB  11 466    -13 824    -2 358     7 639    -7 321     318    -2 676    

Staffanstorps Kommunfastig-
heter AB  139 752    -142 534    -2 782     136 844    -146 553    -9 709     6 927    

Stanstad II KB  11 863    -12 408    -545     -     -     -    -545    

Koncernelimineringar -18 658     11 991    -6 667    -15 500     12 301    -3 199    -3 468    

Koncern  199 045    -211 436    -12 391     180 919    -186 899    -5 980    -6 411    

  



V
ER

K
SA

M
H

ETSB
ER

Ä
TTELSE

84

KONCERNEN STAFFANSTORPS CENTRUM

MÅLUPPFYLLELSE Helt 
uppfyllt

Delvis 
uppfyllt

Inte
uppfyllt Kommentar

KONCERNEN

1. Att samordna dotterbolagens verksamhe-
ter på ett sådant sätt att samordningsvinster 
uppstår.

•
Arbetet med samordningsvinster mellan 
koncernbolagen fortgår i den löpande 
verksamheten.

2.  Förenkla och förtydliga styrningen av de i 
koncernen ingående dotterbolagen.

•
Inventering och analys av befintlig styr-
ning pågår.

STAFFANSTORPS ENERGI AB

3. Inom sitt koncessionsområde verka för en 
långsiktigt stabil leverans av energi.

•

Ökning successivt av reinvesteringstak-
ten samt val av material som har lång 
livslängd och låga underhållsbehov 
kommer att verka för en långsiktig 
stabil leverans av energi.

4. Utveckla elnätet på ett sätt som är el-, 
drift- och personsäkert. •

Investeringar och reinvesteringar görs i 
teknik som har hög drift- och personsä-
kerhet.

5. Återinvesteringstakten i elnätet ska vara 
av sådan omfattning att en långsiktig stabil 
leverans av elenergi kan säkerställas.

•
Bolagets långsiktiga mål är en reinveste-
ringstakt på 60 år och bolaget budgete-
rar efter detta mål.

6. Bibehålla reservkraftverk så att den totala 
reservkraften inte understiger vad den är vid 
dessa ägardirektivs antagande (cirka en MW).

•
Tillgången till reservkraft överstiger 
målet.

7. Staffanstorps Energi ska miljöcertifieras.
•

Ett arbete pågår för att uppnå ett 
arbetssätt som motsvarar ett miljöcerti-
fierat arbetssätt.

STAFFANSTORPS FIBERNÄT

8. Äga och bygga ut det befintliga kommu-
nala fibernätet. • 

Förhandlingar pågår om förvärv av det 
kommunala fibernätet. Byggnation 
pågår av ett öppet stadsnät.

9. Uppgradera fibernätet till ett så kallat 
öppet stadsnät, enligt de kriterier och förut-
sättningar som beskrivs i Bredbandsstrategi 
för Staffanstorps kommun.

•

Bolagets byggnation av ett öppet stads-
nät fortgår i enlighet med Bredbands-
strategin.

10. Prioriteringar vid utbyggnad ska göras 
utifrån den sammanlagda samhällsnyttan av 
varje insats.

•
Anslutningsgraden styr prioriteringen.

STAFFANSTORPSHUS AB

11. Främja bostadsförsörjningen i syfte att 
bidra till en befolkningsökning och framtida 
rekryteringsbas för kommunens arbetsmark-
nad genom att tillhandahålla goda bostäder 
samt att tillhandhålla kommersiella lokaler.

•

Organisationen i bolaget är väl rustad 
för eventuella nybyggnadsprojekt på 
uppdrag av Staffanstorps kommun.

12. Ta miljömässiga hänsyn i alla beslut, 
både avseende nyproduktion och befintligt 
bestånd.

•
Bolaget har till största delen väl imp-
lementerade rutiner som säkerställer 
miljöhänsynen.

13. Äga och förvalta vindkraftverk.
•

2012 förvärvades ett vindkraftverk och 
detta förvaltas nu av bolaget.
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KONCERNEN STAFFANSTORPS CENTRUM

MÅLUPPFYLLELSE Helt 
uppfyllt

Delvis 
uppfyllt

Inte
uppfyllt Kommentar

 

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
SEAB
Året har varit klimatmässigt milt, vintermånader-
na var mildare än normalt medan vår- och som-
marmånaderna var något svalare än normalt. 
Sammanlagt var överföringen av el under året 
mindre än normalt. Elöverföringen uppgick till 
knappt 142 GWh mot budgeterat 152 GWh.

Elmarknadsinspektionen (EI) överklagade 
kammarättens beslut avseende intäktsramen för 
åren 2011-2015 men Högsta förvaltningsrätten 
beviljade inte prövningstillstånd varför branschens 
yrkande fastlades. Detta innebär att övergångsre-
geln inte kommer att gälla och att WACC (avkast-
ningen) fastläggs till 6,5 procent.

EI har lämnat beslut till bolaget på intäktsra-
men för åren 2016-2019, bolaget begärde 180 
mnkr och fick tilldelat sig cirka 169 mnkr. Bolaget 
kommer att klara sig bra på den tilldelade intäkts-
ramen men väljer av principiella skäl att överklaga 
eftersom EI nu fastlagt WACC till 4,53 procent.

SFAB
Vid årets slut var 1 685 kunder (516) anslutna till 
bolagets fibernät. Under året har projekten 
Staffanstorps Södra, namngatorna samt Skånebyn 
i Hjärup färdigställts. Projekten Stationsbyn och 
Staffanstorps Västra är i sin slutfas. 

Bolaget har under 2015 ansökt om EU-bidrag 
för utbyggnad av fiber på landsbygden. Ansökan 

STAFFANSTORPS KOMMUNFASTIGHETER AB

14. Fortsatt ha som föremål för sin verksam-
het att förvärva, avyttra, äga, bebygga och 
förvalta fastigheter eller tomträtter med 
kommunala verksamhetslokaler och därtill 
hörande kollektiva anordningar.

•

Kärnverksamheten i bolaget är att 
förvärva, avyttra, äga, bebygga och 
förvalta fastigheter eller tomträtter med 
kommunala verksamhetslokaler och 
därtill hörande kollektiva anordningar.

15. Förse kommunens verksamheter med för 
ändamålet lämpliga lokaler.

•

Löpande genomgångar sker med kom-
munens tjänstemän för att upprätthålla 
kommunens behov av ändamålsenliga 
lokaler.

16. Sänka energiförbrukningen i bolagets 
fastigheter.

•

Energiförbrukningen rapporteras årli-
gen till styrelsen och energiförbrukning-
en 2013 hade minskat med 22,2 procent 
jämfört med år 2007.

17. Ha en väl utvecklad organisation med 
kapacitet att utveckla projekt enligt punkt 
14 och 15.

•
Projektorganisationen i bolaget är väl 
rustad för att utveckla projekt enligt 
punkt 14 och 15.

18. Äga och förvalta vindkraftverk för sin 
egen elförbrukning.

•
2012 förvärvades ett vindkraftverk och 
detta förvaltas nu av bolaget.

19. Ta miljömässiga hänsyn i alla beslut, 
både avseende nyproduktion och befintligt 
bestånd.

•
Bolaget har till största delen väl im-
plementerade rutiner som säkerställer 
miljöhänsynen.

NYKELTAL
Nyckeltalet soliditet visar hur stor del av tillgångarna 
som är finansierade med eget kapital, det vill säga 
företagets stabilitet och förmåga att klara förluster 
och att överleva på lång sikt. 

Nyckeltalet avkastning på totalt kapital visar 
hur ett bolag förmår förränta det kapital det 
disponerar. Nyckeltalet beräknas genom att 
resultatet före avdrag för räntekostnader jämförs 
med balansomslutningen. 

NYCKELTAL Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Soliditet 10,9% 11,9%

Avkastning på totalt kapital 1,7% -9,8%

Avkastning på eget kapital neg neg

Kommentar till större avvikelser avseende 
nyckeltal
Koncernens negativa resultat innebär att solidite-
ten minskar. Balansomslutningen minskar också 
på grund av utrangering av tillgångar och amorte-
ring av långfristiga lån och detta gör att soliditeten 
inte minskar lika mycket som om balansomslut-
ningen varit oförändrad.

Avkastning på totalt kapital uppgår till 1,7 
procent medan avkastning på eget kapital är 
negativ till följd av det negativa resultatet.
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avser totalt 682 hushåll och projektkostnaden är 
beräknad till cirka 43 mnkr där bidragsdelen utgör 
18 mnkr och anslutningsavgifter finansierar 12 
mnkr. Bolaget väntar besked på sin stödansökan.

SSH
Bolaget har under året sålt två bostäder i området 
Kyrkbacken samt marken i Nordanå 8:23. Försälj-
ningarna har resulterat i en reavinst på 3,9 mnkr. 

Ytterligare ett avtal har slutits mellan bolaget 
och Stopstorp KB gällande fördelning av kostna-
der för utredning och genomförande av separe-
ringsåtgärder för området Åkershus. Det nya 
avtalet gäller separering av kall-, spill- och dag-
vatten samt elledningar och parkering, som enligt 
planering ska separeras under 2016. Det tidigare 
avtalet slöts 2014 och avsåg fjärrvärme som 
separerades under 2015.

SKF
Bolaget har handlat upp en ny entreprenör för 
yttre markskötsel. Den nya upphandlingen 
resulterade i en besparing på cirka en mnkr per år 
för bolaget jämfört med tidigare upphandling.
Under året har avtalet om tillsyn och skötsel 
avslutats och bolaget utför sedan hösten 2015 
tillsyn och skötsel huvudsakligen i egen regi.

PCB-inventering av bolagets fastigheter, som 
avslutades 2013, har kompletterats med markun-
dersökningar. Markproverna på Bråhögshallen och 
Bråhögsskolan visade på PCB-förekomst som 
översteg riktvärdena från Naturvårdsverket. 
Förorenade jordmassor har schaktas bort under 
2015. Avslutningsprover i schaktväggar och schakt-
botten har analyserats på ett ackrediterat laborato-
rium. Samtliga resultat i avslutningsproverna 
underskrider Naturvårdsverkets riktvärden. Efter 
detta är hela PCB-saneringen avslutad i sin helhet.

Bolaget har ett uppdrag från kommunstyrelsen 
att inventera underhållsbehovet på Bråhögsbadet 
samt möjligheter för utbyggnad av befintligt bad. 
Resultatet av utredningen redovisades i februari 
2016.

En undersökning på Ängslyckans förskola som 
genomfördes våren 2015 visade att utbredd 
mikrobiell aktivitet förekom under löslagda 
mattor. Efter resultatet från undersökningen 
vidtogs skyndsamma åtgärder för att flytta 
verksamheten till förskolepaviljonger och flytten 
genomfördes under maj 2015. Bolaget har sedan 
fått beslut från kommunen om att riva byggnaden, 
vilket kommer att göras under 2016. Bolaget 
utreder möjligheten att uppföra en ny förskola på 
samma plats.

Staffanstorps kommun uppförde under 2006 
Hjärupslundsskolan och efter slutbesiktning överläts 

fastigheten till bolaget. Fuktskador på skolans fasad 
och terrasser har upptäckts och en utredning ska 
påbörjas, tillsammans med kommunen, för att 
kontrollera skadornas omfattning. Efter utredningen 
kommer en plan att tas fram med åtgärdsförslag för 
att nå en lösning kring skadorna. Bolaget har även 
fått klagomål på inomhusmiljön i skolan och har 
därför tillsammans med kommunen inlett en 
utredning av skolans ventilationssystem. Resultatet 
med kostnadsbedömda åtgärder redovisas efter 
utredningen för vidare diskussion och beslut.

Under sommaren 2015 flyttades verksamheten 
från Anneroskolan till Bråhögsskolan på grund av 
av de innemiljöproblem som fanns på Annerosko-
lan. Bolaget har under 2015 fått beslut på att riva 
Anneroskolan och rivningen planeras vara klar 
första kvartalet 2016. Bolaget avser att exploatera 
området efter rivning, förslag kommer att diskute-
ras i bolagets styrelse under våren.

Bolaget har i överenskommelse med kommunen 
gjort en begäran om planläggning av fastighet för 
att påbörja en ny detaljplan för en ny skola – Norra 
skolan.

En förstudie har gjorts åt kommunen för 
projektet Kulturlyftet, projektet omfattar ombygg-
nad av biblioteket och rådhuset. Bolaget har en 
aktiv dialog med kommunen och avvaktar vidare 
uppdrag.

Bolaget äger mark i området Äppelhagen i 
Hjärup. Exploatering av området och utbyggnad 
av allmän plats har påbörjats hösten 2015. 
Bolaget utreder förutsättningarna för försäljning 
av marken som fribyggartomter.

EKONOMISK ANALYS
Resultatanalys mot föregående år
Resultatet efter finansnetto uppgick till -12,4 mnkr 
(-181,9). Avvikelsen förklaras främst av ökade 
kostnader för reaförluster från försäljning av 
fastigheter och bostadsrätter i SKF, ökade kostna-
der för förgävesprojekt och lägre drift- och 
underhållskostnader genom att tillsyn, skötsel och 
reparationer huvudsakligen sker i egen regi.

Övriga externa kostnader har uppgått till 23,1 
mnkr (16,9). Ökningen av kostnaderna förklaras 
av ökade kostnader för hyra av paviljonger i SKF, 
vilket beror på att fler paviljonger har hyrts in för 
skol- och förskoleverksamhet, samt att föregående 
år återfördes kostnader i SKF för fastighetsregle-
ring motsvarande 4,9 mnkr vilket minskade 2014 
års kostnader.

Koncernens omsättning har uppgått till 199,0 
mnkr (174,4). Omsättningen påverkades av ökade 
hyresintäkter för lokaler i SKF, som består dels i 
ökning av intäkter för kommunens lokaler på tio 
mnkr enligt överenskommelse i hyressättningsmo-
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dellen och dels på hyresintäkter från nyinvestering-
ar som till exempel Mellanvångsskolan. Dessutom 
har omsättningen påverkats av reavinster från 
försäljning av fastigheter i SSH vilka uppgick till 
3,9 mnkr (2,6) och ersättning för förgävesprojekt i 
SKF som uppgick till 0,7 mnkr (0).

Av- och nedskrivningar av materiella anlägg-
ningstillgångar uppgick till 51,5 mnkr (205,1). 
SKF och förvaltningsbolaget Stanstad har genom-
fört en översyn av den övergång till komponentre-
dovisning av materiella anläggningstillgångar som 
gjordes 2014. I översynen har anskaffningsvärdet 
på komponenterna fördelats om samtidigt som en 
ny bedömning av kvarvarande nyttjandeperiod har 
gjorts där bland annat nyttjandeperioden för 
stomme och grund ändrats från 75 till 100 år.

Omfördelningen av anskaffningsvärdet har 
gjorts därför att bolaget konstaterat att den 
fördelningsmall som använts för att vid övergång-
en fördela anskaffningsvärdet på de olika kompo-
nenterna inte var anpassad för bolagets fastigheter. 
För stor andel av anskaffningsvärdet hade tillförts 
komponenter som inte hade bytts ut, trots att 
nyttjandeperioden var över. Översynen har 
resulterat i att avskrivningskostnaderna minskat 
med 10,6 mnkr jämfört med tidigare redovisning. 
Den nedskrivning av fastigheter som gjordes 2014 
på 152,8 mnkr kvarstår.

Övriga rörelsekostnader uppgick till 11,8 mnkr 
(0). Reaförluster från försäljning av fastigheter i 
SKF uppgick till 3,6 mnkr (0) och hänför sig till 
försäljningarna av penthousen i Magnolia park. I 
posten ingår även kostnader för förgävesprojekt, 
som uppgick till 7,8 mnkr (0) och avser kostnads-
förda projektkostnader för bland annat Äppelhagen. 

Resultatet från finansiella investeringar har upp-
gått till -38,8 mnkr (-35,2). Resultatet från övriga 
värdepapper uppgick till -2,2 mnkr (0) och avser 
SKFs reaförluster från försäljning av bostadsrätter 
i Magnolia park. Samtliga bostadsrätter är nu 
sålda. Räntekostnaderna inklusive kommunal 
borgensavgift och övriga finansiella kostnader 
uppgick till 36,9 mnkr (37,0).

Resultatanalys mot budget
Resultatet efter finansnetto uppgick till -12,4 
mnkr. Budgeterat resultat efter finansiella poster 
uppgick till -6 mnkr. Avvikelsen förklaras främst 
av reaförluster från försäljning av fastigheter och 
bostadsrätter i SKF och ökade kostnader för 
förgävesprojekt i SKF försämrade resultatet 2015.
Koncernens omsättning har uppgått till 199 mnkr, 
vilket är 18 mnkr högre än budgeterat. Omsätt-
ningen påverkades av ökade hyresintäkter i SKF 
från nyinvesteringar som till exempel Mellanvångs-
skolan, reavinster från försäljning av fastigheter i 

SSH och ersättning för förgävesprojekt i SKF.
Övriga externa kostnader har uppgått till 23,1 
mnkr jämfört med budgeterat 18,3 mnkr. Ökningen 
av kostnaderna förklaras av ökade kostnader för 
hyra av paviljonger i SKF, vilket beror på att fler 
paviljonger har hyrts in för skol- och förskoleverk-
samhet, samt att föregående år återfördes kostna-
der i SKF för fastighetsreglering motsvarande 4,9 
mnkr vilket minskade 2014 års kostnader.

Av- och nedskrivningar av materiella anlägg-
ningstillgångar uppgick till 51,5 mnkr vilket är 4,1 
mnkr högre än budgeterat. När budgeten upprät-
tades var inte komponentuppdelningen klar och 
skillnaden mellan den budgeterade avskrivningen 
och den fastställda blev en ökad kostnad på fem 
mnkr jämfört med budget. Efter detta har en 
översyn av avskrivningarna gjorts, vilket har 
resulterat i att avskrivningskostnaderna minskat 
med 10,6 mnkr jämfört med de fastställda avskriv-
ningarna. Avskrivningarna har ökat på grund av 
att aktivering av delar av fibernätet har tidigare-
lagts samt på grund av nyinvesteringar i SKF.

Övriga rörelsekostnader uppgick till 11,8 mnkr, 
budgeterat är noll mnkr. Reaförluster från försälj-
ning av fastigheter i SKF uppgick till 3,6 mnkr (0) 
och hänför sig till försäljningarna av penthousen i 
Magnolia park. I posten ingår även kostnader för 
förgävesprojekt, som uppgick till 7,8 mnkr (0) och 
avser kostnadsförda projektkostnader för bland 
annat Äppelhagen. 

FINANS
Koncernens lånevolym utgörs av långfristiga lån 
hos Kommuninvest om 1 139 mnkr (1 239). 
Samtliga lån har kommunal borgen som säkerhet. 
Koncernen hanterar ränterisken i låneportföljen 
med finansiella derivatinstrument och använder 
ränteswapar för att få en rimlig och väl avvägd 
ränterisk i skuldportföljen. Ränteswapvolymen 
uppgår till 900 mnkr (900) vid årets slut.
Den genomsnittliga räntan för låneportföljen 
uppgick vid årsskiftet till 2,8 procent (3,1).

FASTIGHETERNAS VÄRDE
SSH, SKF och Stanstad har under året värderat 
sina förvaltningsfastigheter. Värderingen har skett 
i egen regi med hjälp av kassaflödeskalkyler i 
analysverktyget Datscha. Underlaget för värde-
ringen har varit de framtida hyresintäkterna för 
fastigheterna samt schabloniserade drift- och 
underhållskostnader. Bolagen har i värderingen 
utgått från ett långsiktigt förvaltningsperspektiv.
Värderingarna resulterade i ett marknadsvärde på 
de värderade fastigheterna om cirka 1 222,8 mnkr. 
Det finns inget nedskrivningsbehov för någon av 
bolagens fastigheter.
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PERSONALEKONOMI 
                                            Redovisas i tkr

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Förändring 
i tkr Förändring i %

Arvode till förtroendevalda  488     490    -2    -0,4%

Löner till arbetstagare  15 083     14 545     538    3,7%

  därav övertid  195     191     4    2,1%

  därav sjuklön  35     66    -31    -47,0%

  därav OB-tillägg  -     -     -    

  därav jour och beredskap  483     512    -29    -5,7%

Personalsociala kostnader  7 124     6 494     630    9,7%

Personalomkostnader  772     1 140    -368    -32,3%

Summa personalkostnader  23 467     22 669     798    3,5%

PERSONALEKONOMISK ANALYS
Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 31 
(31). SCAB har under året anställt en ny VD och 
bolagets IT- och marknadschef har slutat för att 
börja en ny tjänst som IT-chef på kommunen.

SEAB har anställt en dokumentationstekniker 
och en montör som båda tidigare hyrts in. Ansva-
rig projektledare på SFAB slutade sin anställning i 
juni och bolaget har anställt en ny ansvarig 
projektledare som började sin anställning 1/12. 
Den nye projektledaren kommer att hyras ut till 
SFAB och till IT inom koncernen. SKF har anställt 
en förvaltare som påbörjade sin tjänst i slutet av 
januari. En av bolagets två projektledare avslutar 
sin anställning i bolaget i maj 2016. 

Personalkostnaderna uppgick till 23,1 mnkr 
(22,3) exklusive arvode till förtroendevalda. 
Ökningen beror främst på årets lönerevision samt 
ökade pensionskostnader till anställda.

KOMMANDE ÅR
SEAB kommer även framledes att ha ett fokus på 
hög leveranskvalitet i elnätet. Detta är säkerställt 
genom att investeringsvolymen successivt har höjts 
för att hamna på en omsättningshastighet på nätet 
på cirka 60 år. Under kommande 10-15 årsperiod 
står bolaget inför stora investeringar i form av nya 

fördelningsstationer samt nytt mätinsamlingssys-
tem där utgifter för detta sprids under perioden.

Stora utmaningar väntar elnätsbolagen genom 
att den beslutade intäktsramen kommer att styra 
det maximala uttaget av nättariffer.

SFAB räknar med att ansluta ytterligare cirka 
750 kunder under 2016 och 500 kunder under 
2017. Efter detta är Staffanstorps och Hjärups 
tätort i stort sett utbyggt, förutom nytillkomna 
områden och efteranslutningar. Utöver dessa 
områden kvarstår landsbygd och de mindre 
tätorterna inom kommunen. 

SSH kommer att fortsätta avyttra de kvarva-
rande bostadsfastigheterna allt eftersom avflytt-
ning sker. 

Under 2016 planerar SKF att:
• rapportera det slutliga beslutsunderlaget 
 avseende Bråhögsbadet,
• riva Ängslyckans förskola, bolaget utreder   
 möjligheten att uppföra en ny förskola på   
 samma plats,
• slutföra rivningen av Anneroskolan och 
 exploatera marken, 
• fortsätta arbetet med den nya skolan – Norra   
 skolan,
• påbörja projektet Kulturlyftet samt
• fortsätta arbetet med försäljning av villatomter  
 på Äppelhagen. 

INVESTERINGSSAMMANDRAG 
                                         Redovisas i tkr  Bokslut 

2015 
 Budget 

2015 
 Avvikelse 

2015 

 Kalkyl 
budget 

2015 
Utfall tom 

2014
Prognos 

totalt
Beräknat 
avslut år

SEAB Elnät, övervakning,  mm  7 040     11 325    -4 285    

SFAB Optonät mm  34 230     38 900    -4 670    

Mellanvångsskolan  2 830     5 120    -2 290     125 500    120 380 Klart 2015

Mellanvångsskolan, Idrottshall  1 820     3 210    -1 390     19 200    15 990 Klart 2015

SKF övrigt  14 270     14 270    

SSH övrigt -980    -980    

Summa  59 210     58 555     655     144 700     136 370     -    
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Kommentarer
Under året har SEAB investerat i kablifiering 
(nedgrävning av luftledningar) på landsbygden. I 
Staffanstorps tätorts södra delar har bolaget 
genomfört reinvesteringar i nya ställverk och 
kablar mellan dessa. Bolaget har även nyinvesterat 
i Vikhemsområdet. 

SFABs projekt i Hjärup – namngatorna och 
Skånebyn – har färdigställts och Stationsbyn med 
Näktergalen Norr och Griffelvägen är i sin slutfas. 
I Staffanstorps tätort är det största projektet 
Staffanstorps Södra klart och projekt Västra 
Staffanstorp med Polonäsbyn, Domarringen 
Ridhusbyn och Västanbyn är i sin slutfas. 

Under året har investeringar i nya Mellanvångs-
skolan överförts från pågående arbete till byggna-
der och markanläggning. Byggnationen avslutades 
2014.

SKF har genomfört en ombyggnad av lokal på 
Kometvägen 3 C till en ny hyresgäst. I Bråhögshal-
len har ventilationen byggts om och taket har lagts 
om. Renovering av tak och installation av nya 
fönster har gjorts på Tottarps skola.

Kostnader för etablering och markarbete för 
paviljongerna som har placerats på Hjärups 
idrottsplats för Åkervindans verksamhet har under 
året uppgått till 2,0 mnkr och redovisas i SKF som 
förbättringsutgifter på annans mark. Hjärups 
idrottsplats ägs av Staffanstorps kommun och 
förvaltas av SKF.
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