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2016 – ÅRET I SAMMANDRAG

2016
Full fart framåt kännetecknar Staffanstorps kommun. Inte bara i 
lådbilsracet som anordnades på sportlovet utan även när det gäller 
befolkningsökning och byggande. Antalet invånare i kommunen ökade 
och uppgick vid årsskiftet till 23 600 stycken. Vi har aldrig varit fl er 
invånare än nu! Fler invånare kräver, förutom fl er bostäder, även 
tillgång till förskolor och skolor samt service i olika former.

Utbyggnaden i Staffanstorps kommun går framåt 
med stora steg just nu. Det byggs på fl era håll i 
kommunen och försäljningen av mark och tomter 
går bra. Dessa tomter är inte bara avsedda för 
bostäder, utan även för service såsom äldreboende  
samt till företagande. 

Under året har arbetet med Hjärups park, etapp 
1, pågått och en slutbesiktning skedde i december. 
Detta är en del i arbetet med att utveckla de 
allmänna platserna till mer attraktiva och upple-
velserika mötesplatser för medborgarna.

I slutet av året inleddes projekt kulturlyftet, 
med målet att skapa ett levande torg. Det innebär 
bland annat att Staffanstorps bibliotek samt ett 
nytt kafé för allmänheten ska inrymmas i rådhu-
set. Konsthallen bevaras och i övriga delar av 
huset skapas en sal för minst 260 personer, 
kapprum, förrådsrum, samt en rad lokaler för de 
musikskolor som genom musikchecken är verk-
samma i kommunen. 

FRAMÅT OCH UPPÅT
När det gäller företagandet så har Staffanstorps 
kommun den fjärde högsta näringslivsrankingen av 
de skånska kommunerna, plats elva av 290 kom-
muner, i den ranking av det lokala företagsklimatet 
som Svenskt Näringsliv årligen genomför. 

Det går bra för skolan också. Staffanstorps 
kommun förbättrade sin placering i både Sveriges 
kommuner och landstings skolranking (plats 96 
jämfört med 191 i förra mätningen) och i Lärarnas 
riksförbunds ranking (plats 34 jämfört med 89 i 
förra mätningen). Dessutom visade Lärarförbun-
dets ranking Bästa skolkommun att kommunen 

klättrat med 18 placeringar (plats 60 jämfört med 
78 föregående år).

I den årliga undersökningen från IVL Svenska 
Miljöinstitutet kom kommunen på åttonde plats, 
ett glädjande bevis på att kommunens långsiktiga 
arbete med klimatanpassningsåtgärder har gett 
resultat.

Under året har vi fortsatt att arbeta trygghets-
främjande och märkDNA-satsningen tillsammans 
med polisen har haft tydlig påverkan och antalet 
inbrott har minskat rejält.

DET HÄNDER MYCKET I VÅR KOMMUN
Under 2016 var det en bred variation i de evene-
mang som tog plats i kommunen. Under året har 
såväl bibliotek som konsthall haft välbesökta 
arrangemang, allt från författarkvällar till jazzcafé 
och utställningar. Staffanstorps musikskola har 
bjudit på fl era konserter. 

På sportlovet gjorde det stora lådbilsrallyt åter 
succé och Fritid hade, liksom våra bibliotek, som 
vanligt ett bra program för våra unga (liksom vid 
övriga lov).

I maj var det dags för Bonnamarknaden och 
några veckor senare bjöd kommunen in till fot-     
bolls-VM via storbildsskärm på torget i Staffans- 
torp. Den irländska festivalen i Hjärup drog 
omkring tusen besökare.

 Balders hage var platsen för sommarens 
allsångståg samt sködefesten i september. I samma 
månad bjöd Uppåkraskolan i Hjärup in till stor 
invigning. Under hösten gick bland annat kultur-
festen av stapeln och evenemangsåret avslutades 
med ett stort luciafi rande på torget i Staffanstorp.
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

2016 blev ytterligare ett starkt år för Staffanstorps kommun! Många 
fl er invånare, stora företagsetableringar, välskötta kommunala 
verksamheter och det tjugonde året i rad med överskott i ekonomin är 
några av höjdpunkterna från året som gått. På dessa sidor har jag 
samlat mina krönikor i StaffanstorpsAktuellt under 2016. De speglar 
den bredd av frågor kommunen dagligen arbetar med, men säger 
också något om var 2016 års politiska fokus var någonstans. Ett stort 
tack till alla medarbetare i kommunen, företagare och medborgare. 
Tillsammans gör vi dagligen kommunen till vad den är – en riktigt bra 
plats att bo och verka i.

Christian Sonesson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

10 MARS 2016
För första gången sedan 1995 sker nu en ordentlig 
översyn av de lokala ordningsföreskrifterna för 
Staffanstorps kommun. I dessa föreskrifter fi nns 
bestämmelser som reglerar hur den allmänna 
ordningen i kommunen ska upprätthållas. Reglerna 
syftar ytterst till att förhindra att människors hälsa 
eller egendom skadas, och till allmän säkerhet.

Jag har tagit initiativ till den allmänna översynen 
och till ett antal förändringar. En av dessa ändringar 
är att koppeltvånget för hundar utökas, från att 
gälla vissa platser, till exempel skolgårdar och 
parkområden, till att gälla all offentlig plats inom 
kommunen. Dock självklart med undantag för de 
områden där kommunen anordnat hundrastplatser.

En annan större förändring är att det blir tillåtet 
att använda fyrverkeripjäser enbart på nyårsafton 
och nyårsdagen, om man inte har ansökt och fått 
polismyndighetens tillstånd. Ett förbud införs 
också att använda pyrotekniska varor i närheten 
av äldreboendena i kommunen.

Ett fl ertal andra, mindre, ändringar görs också, 
men just lösspringande hundar och skjutande av 
fyrverkerier i tid och otid, är de vanligast förekom-
mande klagomålen från kommuninvånare. Ärendet 
ska nu avgöras av kommunfullmäktige under våren 
och sedan slutligen godkännas av länsstyrelsen. 

14 APRIL 2016
Planeringen av Sockerstan går nu mot sitt slut. 
Områdets storlek, struktur och historia gör 
planeringen väldigt omfattande och komplex. Nu 
är dock mycket av den nödvändiga planeringen 
genomförd. Ett planprogram för området besluta-
des av kommunstyrelsen 2015 – nästa steg blir att 
sätta igång arbetet med detaljplaner för området.

Målet är att sockerbruksområdet ska utvecklas 
till en levande, inspirerande och inbjudande 

stadsdel i Staffanstorp med unika kvaliteter och en 
egen identitet. Blandade boendeformer, kontor, 
handel och service skapar en spännande blandstad. 
Planeringen tar sikte på fl er än tusen nya bostäder, 
tänkta att byggas i fl era deletapper. Projektet är så 
stort att det säkert handlar om 15-20 år innan 
området är helt utbyggt. Ytan är jämförbar med 
Bo01-området i Västra Hamnen i Malmö.

De första intressenterna har skrivit avtal med 
kommunen om att de är intresserade av att bygga 
och fl er avtal väntas att tecknas under året. Paral-
lellt med detta kommer arbetet med detaljplaner att 
inledas.

Drygt 130 år efter det att sockerbruket stod 
färdigt och lade grunden för det som idag är 
Staffanstorp, kan alltså utbyggnaden av Socker-
stan påbörjas – och därmed i sin tur bidra till 
kommunens utveckling många år framåt.

2 JUNI 2016
Sommaren är här – åtminstone sett till det fi na 
vädret som råder när dessa rader skrivs! Snart är 
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

det också dags för skolavslutningar, studentskivor, 
grillkvällar och förhoppningsvis ledighet med lite 
extra tid för familj och vänner.

Till hösten presenteras Svenskt Näringslivs 
ranking av företagsklimatet bland Sveriges kommu-
ner, men redan nu i slutet av maj kom sammanställ-
ningen av de enkätsvar som lämnats in av bland 
andra de lokala företagarna i landets 290 kommuner.

För Staffanstorps del är resultatet glädjande. Sju 
procent av de tillfrågade företagarna ansåg att 
företagsklimatet i Staffanstorp blivit bättre det 
senaste året. Ingen i undersökningen ansåg att det 
försämrats i Staffanstorp. Däremot ansåg tolv 
procent av de lokala företagarna att företagskli-
matet generellt sett blivit sämre i Sverige.

När det gäller frågor som tillgång till IT-nät, 
kommunal service, information och dialog med 
företagen så hade kommunen förbättrat sig på 
samtliga delområden. Detta sammantaget innebär 
att totalbetyget för Staffanstorps kommuns 
företagsklimat steg i enkätundersökningen. Det 
blir spännande att se hur det går i rankingen (den 
innehåller även ett antal statistiska uppgifter) som 
släpps efter sommaren, den 20 september.

Med detta önskar jag er alla en riktigt trevlig 
och glad sommar!

6 OKTOBER 2016
I snart tio år har Staffanstorps kommun systema-
tiskt arbetat med att öka energieffektiviseringen i 
kommunen. Genom att minska energianvändning-
en kan vi bidra till att utsläppen av koldioxid 
minskar, vilket ju är den växthusgas som i störst 
utsträckning bidrar till växthuseffekten.

Kommunens främsta miljöpåverkan är upp-
värmning och kylning av våra fastigheter, det vill 
säga skolor, förskolor, badhus, bibliotek med 
mera. Målet har varit att maximera nyttan av 
varje använd kilowattimme i våra fastigheter.  

Under perioden 2007-2013 minskade energiför-
brukningen (mätt som kWh/m2) med drygt 20 
procent i våra fastigheter, en stor vinst för miljön.

I en nyligen publicerad rapport från Near4you 
(ett samarbete mellan fyra bolag i installations- 
och klimatsystemsbranschen) rankas vi som den 
kommun i landet som har sjunde lägst energiför-
brukning per invånare när det gäller energian-
vändning i fastigheter.

I snitt låg energiförbrukningen i svenska fastig-
heter på 13,3 megawattimmar/person. I Staffans-
torp var motsvarande siffra 7,5 MWh. Staffanstorp 
hade dessutom minskat förbrukningen med 31 
procent per invånare den senaste tioårsperioden.

Staffanstorps (samtliga invånares) energieffekti-
visering motsvarar mer än 5 000 ton koldioxidut-
släpp årligen i minskade utsläpp.

10 NOVEMBER 2016
Många anser att budgeten är kommunens viktigaste 
styrdokument. Den anger inriktningen för verksam-
heterna, visar vilka intäkter som fi nns och talar om 
vad pengarna ska användas till. Budget 2017 är en 
av de viktigaste budgetarna jag kan minnas under 
mina snart tjugo år i kommunalpolitiken.

För första gången på många år styrs medel över 
från centrala konton till skolpengen. För skolorna 
blir resurstillskottet påtagligt. 25 miljoner kronor 
kommer skolpengen att ökas om kommunstyrelsens 
förslag till budget även beslutas av kommunfullmäk-
tige den 21 november. Konsekvensen av detta blir att 
en hel del makt fl yttas ut från centrala delar av 
administrationen till skolorna och rektorerna. Min 
övertygelse är att pengarna gör mest nytta ute på 
skolorna. Det minskar byråkratin och gör att den 
samlade kompetensen ute på skolorna blir starkare.
När det gäller äldreomsorgen får den demografi s-
ka utvecklingen – med en snabb ökning av perso-
ner som är 80 år eller äldre – stort avtryck i 
budgeten. Sammantaget får socialnämnden 22 
miljoner kronor i budgetförstärkning.

Sett till budgeten som helhet så tillskjuts 46 
miljoner kronor till verksamheterna 2017, jämfört 
med året före. Trots de stora ekonomiska tillskot-
ten kan skattesatsen förbli oförändrad!

1 DECEMBER 2016
December är här och vi är nu inne i den allra 
mörkaste delen på året. Solen är uppe mindre än 
en tredjedel av tiden, resten av dygnet får vi förlita 
oss på annan belysning. I somras tog jag initiativ 
till att kommunen ska börja arbeta mer aktivt med 
belysningsfrågor. Med förhållandevis små ekono-
miska medel kan utomhusmiljöer göras trivsam-
mare och tryggare än vad de är idag.

För var och en som är ute under dygnets mörka 
timmar står det klart hur viktigt det är med ljus. 
För att kunna hitta, för att kunna känna sig säker 
och för vilket intryck man får av omgivningen. 
Kommunen har en bra grundläggande belysning, 
men fortfarande fi nns det saker som kan utvecklas 
vidare och förbättras.

Mörka platser som belyses bättre kommer att 
upplevas som tryggare. Belysning av fasader och 
vegetation kommer att bidra till att göra dessa 
platser mer trivsamma och inbjudande. 

Min förhoppning är att kunna samverka med 
näringslivet och ägare till större fastigheter i 
centrala delar av kommunen för att på så sätt få 
många aktörer att sträva i samma riktning. 
Kommunen kommer att föregå med gott exempel 
genom att fasadbelysa rådhuset. Har ni några tips 
eller idéer var det behövs mer eller bättre belys-
ning, tveka inte att höra av er till kommunen.
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FEM ÅR I SAMMANDRAG

FEM ÅR I SAMMANDRAG
KOMMUNEN

Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2015 Bokslut 2016

Antal invånare 31 december 22 534 22 672 22 994 23 119 23 600

Skattesats (kr) 18:79 18:79 18:79 18:79 19:14

Antal årsarbetare vid utgången av året 870 863 876 915 963

Skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning, netto (mnkr) 915,1 964,6 984,0      1 018,6      1 085,3

Verksamhetens nettokostnad (mnkr) 902,2 920,8 971,8 1 024,4 1 020,4

Verksamhetens nettokostnad per invånare 40 636 40 614 42 263 44 060 43 237

Finansnetto (mnkr) 14,5 -22,9 -4,4 7,1 -35,0

Årets resultat (mnkr) 27,3 20,9 7,8 2,7 29,9

Årets resultat (mnkr) avstämt mot balanskravet 24,9 55,8 7,7 2,6 -37,9

Nettoinvesteringar (mnkr), exklusive markköp 61,7 64,2 90,2 50,8 49,8

Eget kapital (mnkr) 713,3 308,5 316,2 318,9 349,0

Eget kapital per invånare (kr) 31 659 13 607 13 751 13 807 14 788

Extern låneskuld (mnkr) 314,1 475,1 615,2 704,7 757,3

Anläggningslån per invånare (kr) 10 917 20 955 26 755 30 481 32 089

Skuldsättningsgrad % 77,7 79,3 80,2 81,0 80,9

Rörelsekapital (mnkr) 71,2 126,2 91,7 22,4 51,4

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse % 22,3 20,7 19,8 19,0 19,1

KONCERNEN
Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2015 Bokslut 2016

Årets resultat 68,7 -13,9 -165,3 -10,8 32,4

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse % 14,0 12,7 6,8 6,6 7,6

Finansnetto -111,8 -64,2 -29,6 -31,6 -24,6
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SÅ ANVÄNDES SKATTEPENGARNA

SÅ ANVÄNDES 
SKATTEPENGARNA 
HÄRIFRÅN KOM PENGARNA 2016
Kommunens största intäkt är skatt från dess 
invånare som utgör 65 procent av kommunens 
totala intäkter. Den kommunala skatten var under 

HIT GICK PENGARNA 2016
Kommunens största kostnader för 2016 avser 
förskolor och grundskolor som utgör 51 procent 
av kommunens totala kostnader. Tillsammans med 

2016, 19,14 procent. Skatteintäkter utgör 65 
procent och bidrag av olika slag utgör 17 procent 
av intäkterna. 

gymnasie- och vuxenutbildningen svarar dessa för 
62 procent av verksamhetens totala kostnader. Ett 
annat stort verksamhetsområde är äldre- och 
handikappomsorgen. 

Reavinst 1%

Exploateringsintäkt 6%

Finansiella intäkter 1%

Hyror och arrenden 1%

Försäljning av verksamhet 2%

Bidrag 10%

Taxor och avgifter 7%

Generella bidrag 7%

Skatter 65%

Kommunstyrelsen 4,5%

Teknisk verksamhet 4,5%

Individ- och familjeomsorg 3%

Äldre- och handikappsomsorg 22%

Kultur- och fritidsverksamhet 4%

Gymnasie- och vuxenutbildning 11%

Förskola och skola 51%
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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) 1:e 
v ordf, 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 2016-12-31
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 infl ytande över. Hit räknas företag med en ägarandel 
över 20 procent.

ORGANISATION I KONCERNEN

Utöver kommunens egna nämnder så fi nns det ett 
samarbete med några övriga kommuner i samar-
betsnämnder. De samarbetsnämnder som fi nns vid 
utgången av 2016 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 infl ytande

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%

• Staffanstorps fi bernät AB 100%

• Business Port Staffanstorp AB 49%

AB Malmöregionens   
avlopp 15%

SYSAV 3,3%

Sydvatten AB 2,6%

Kommunassurans Syd  
Försäkringsaktiebolag 1,5%

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 fi nns 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 defi nieras 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 2016 till 232 mnkr (178,3 mnkr) vilket är en 
ökning med 53,7 mnkr eller 30 procent i jämförel-
se med föregående år. Förändringen avser främst 
mottagning av ensamkommande barn (43 mnkr).
I tabellen nedan framgår de företag som kommu-
nen har anlitat för kommunala entreprenader 
under 2016 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

Poolarna assistans AB Personlig assistans 2015-2019

Humana Omsorg Särskilt boende 2012-2018

ISS Facility Services AB Kost 2012-2016

ISS Facility Services AB Städtjänster i Skåne Städning 2014-2016

Förenade service AB Städning 2016-2018

Väla mark och trädgård Grönytor, idrottsanläggningar utomhus 2016-2018

Kraftringen Sverige AB Gatubelysning 2011-2018

PEAB Sverige AB Gata/väg, VA-ledningar 2016-2020

Samres Färdtjänst 2014-2017

SUEZ Recycling AB Hushållsavfall 2011-2018

Sodexo Hjälpmedel Förlängning pågår

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 158,6 6,0 5,8 34,1 1 119,3

Staffanstorps Centrum AB 3,1 0,7 0,4 3,1 1 119,3

Staffanstorps hus AB 0,2 1,3

Staffanstorps Kommunfastigheter AB 2,5 157,3 33,7 1,4

Staffantorps Energi AB 0,1 0,6

Staffanstorps Fibernät AB 0,1
  

EKONOMISKA ENGAGEMANG MELLAN 
KOMMUNEN OCH KOMMUNENS KONCERN-
FÖRETAG  

De bolag som ingår i kommunkoncernen men inte 
fi nns med i ovanstående tabell har Staffanstorps 
kommun inte haft några väsentliga transaktioner 
med under 2016.

Staffanstorps Kommunfastigheter AB har 
erhållit ett driftsbidrag om totalt 44,3 mnkr. Detta 
avser att täcka nedskrivning av Trekantens och 
Kyrkheddinge förskola, renovering av träterasser 
och ombyggnad av ventilation på Hjärupslunds-
skolan, tillagningskök på Ryttarebyns förskola, 
utrangering av komponenter i samband med 
kulturlyftet, projekteringskostander avseende 
Bråhögsbadet samt förlusttäckningsbidrag för 
lokaler med annan hyresgäst än Staffanstorps 
kommun.

Bidragen har bokförts som jämförelsestörande 
poster under fi nansiella kostnader. 

Bidrag, tillskott, utdelning (mnkr)

Enhet Givna Mottagna

Staffanstorps kommun 44,3

Staffanstorps Kommunfastigheter AB 44,3

Staffanstorps kommuns inköp från de kommunal- 
ägda bolagen uppgår till 158,6 mnkr och avser 
främst hyreskostnader och åtgärder på hyrda lokaler. 
Kommunens försäljning till de kommunalägda 
bolagen uppgår till sex 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 driftsbidrag till Staffans-
torps Kommunfastigheter AB.
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ORGANISATION I KOMMUNEN

ORGANISATION I 
KOMMUNEN

Medborgarservicechef

Kommundirektör Stabskontor

Analys och uppföljning

Utbildningskontor HR/personalkontor Stadsbyggnadskontor

Socialkontor Internservice Räddningstjänst

Allsång sommaren 2016 i 
Balders Hage, Staffanstorp
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OMVÄRLDSANALYS

OMVÄRLDSANALYS
Den svenska ekonomin har nu nått konjunkturell balans och 
konjunkturen fortsätter stärkas in i nästa år. Det innebär ökningstal för 
BNP, sysselsättning och skatteunderlag som är starkare än normalt 
men på längre sikt ser det inte lika ljust ut.

FRÅN FINANSKRIS TILL KONJUNKTURELL 
BALANS
Sveriges ekonomi har under de senaste två åren 
utvecklats väl, med en snabbt stigande produktion 
och sysselsättning parallellt med en vikande 
arbetslöshet. Den svenska ekonomin har därmed 
återhämtat det fall i resursutnyttjandet som skedde 
i samband med fi nanskrisens utbrott hösten 2008. 
Konjunkturläget idag kan beskrivas vara i balans.

Den sammantagna utvecklingen under denna 
åtta år långa lågkonjunktur skiljer sig på fl era sätt 
från tidigare perioder av lågt resursutnyttjande. 
Tillväxten i omvärlden har varit osedvanligt svag, 
vilket inneburit att också utvecklingen av svensk 
export har varit dämpad. Inhemsk efterfrågan har 
därmed kommit att spelat en större roll för 
återhämtningen än vad som vanligtvis brukar vara 
fallet. En annan skillnad mot tidigare lågkonjunk-
turer är produktivitetens svaga utveckling. Tillväx-
ten i svensk ekonomi har under de senaste åren i 
högre grad än tidigare baserats på en ökad 
sysselsättning. 

Trots långsam produktivitetstillväxt har infl a-
tionen varit låg. Sjunkande räntor och en svagare 
utveckling av råvaru- och energipriser är två 
orsaker till detta, men också att lönerna har ökat 
mindre än normalt. Svag löneutveckling men 
samtidigt svag prisutveckling har inneburit att 
reallönerna utvecklats ungefär som tidigare. Detta 
trots en betydligt långsammare produktivitetsut-
veckling. Den svaga utvecklingen av produktivite-
ten är Sverige inte ensamt om. Även i andra länder 
har utvecklingen försvagats, vilket inneburit att 
BNP överlag har utvecklats väsentligt långsamma-
re än tidigare.

SVAG SVENSK EXPORT MEN STARK IN-
HEMSK EFTERFRÅGAN
Den svenska exportens förhållandevis klena 
utveckling mellan år 2008-2016 beror i huvudsak 
på en relativt svag ekonomisk utveckling i vår 
omvärld. I de länder med störst betydelse som 
mottagare av svensk export växte BNP i genom-
snitt med endast 1,1 procent årligen mellan år 
2008-2016, vilket kan jämföras med genomsnittlig 

årlig tillväxt på 2,4 procent mellan år 2000-2008. 
Utvecklingen tyngs dels av att fl era euroländer 

ännu inte återhämtat sig efter fi nanskrisen och 
således inte nått konjunkturell balans, dels av mer 
nytillkomna problem som att lägre oljepriser och 
handelssanktionerna mot Ryssland påverkat 
utvecklingen på viktiga svenska exportmarknader. 
Utvecklingen i omvärlden beräknas inte bli mycket 
bättre nästa år vilket innebär att det inte blir 
någon större fart på svensk export. Detta trots att 
den svenska kronan under de senaste åren försva-
gats med omkring tio procent, vilket borde verkat 
stimulerande. 

Det är mycket tack vare utvecklingen av 
inhemsk efterfrågan som svensk ekonomi har tagit 
sig upp ur den lågkonjunktur som följde på 
fi nanskrisen. Särskilt under de två senaste åren har 
ökningstalen legat en bra bit över det historiska 
genomsnittet och i år beräknas inhemsk efterfrå-
gan växa ytterligare något snabbare. Utvecklingen 
hänger till stor del samman med snabbt växande 
investeringar och en stark utveckling av offentlig 
konsumtion till följd av det stora antalet asylsö-
kande. De senaste årens starka inhemska efterfrå-
gan har inneburit en stadig uppgång av antalet 
sysselsatta och arbetade timmar. Uppgången har 
underlättats av att antalet personer i arbetskraften 
ökat kraftigt. Nu pekar fl era indikatorer på ökad 
brist på utbildad arbetskraft, särskilt i offentlig 
sektor. Den stora fl yktinginvandringen har för-
stärkt bristen på arbetskraft inom många av 
kommunernas och landstingens verksamheter. Det 
är ett problem att bristsituationen uppstår trots 
relativt hög arbetslöshet. Den har visserligen 
sjunkit med nästan två procentenheter, mot sex 
procent av arbetskraften i åldern 20-64 år, men 
den är mycket ojämnt fördelad. För utrikes födda 
har den knappt förändrats alls. Delvis beror 
skillnaden på att det kommit många fl yktingin-
vandrare de senaste åren, men det är också ett 
utslag av att lågutbildade, där utrikesfödda är 
överrepresenterade, har svårare att hitta arbete.

SVENSK EKONOMI ÅREN 2018–2020
För åren 2018-2020 har ingen prognos gjorts utan 
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bedömningen utgår i stället från antagandet om 
att den svenska ekonomin återgår till konjunktu-
rell balans. Det gör att tillväxttalen för BNP åren 
2018–2020 blir väsentligt lägre än de senaste åren 
men mer i linje med hur den har utvecklats 
historiskt. 

Den offentliga konsumtionen antas fortsätta att 
växa förhållandevis snabbt vilket medför att 
kommunsektorns kostnader växer snabbare än 
skatteunderlaget. Omfattande skattehöjningar 
tillsammans med en svagare utveckling på arbets-
marknaden antas medföra att tillväxten i hushål-
lens inkomster i reala termer minskar. Hushållen 
har under en följd år haft ett mycket högt sparan-
de. Samtidigt uttrycker hushållen en betydande 

misstro beträffande den svenska ekonomin och 
dess framtida utveckling vilket sammantaget kan 
medföra att konsumtionsutgifterna inte ökar mer. 
På sikt är det dock rimligt att hushållens sparande 
minskar. 

Skatteunderlagstillväxten väntas avta när 
konjunkturen kulminerat. Den pågående konjunk-
turuppgångens starka utveckling av antalet 
arbetade timmar har gett bra skjuts åt skatteun-
derlaget i reala termer de senaste åren men dämpas 
nästa år när konjunkturen går in i en lugnare fas 
med lägre sysselsättningsökning. 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

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. 

Sedan år 1992 ska kommuner enligt kommunalla-
gen 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 fastställde 
kommunfullmäktige i maj 2015 dokumentet 
Kommunfullmäktiges mål 2015-2018. 

 

Kommunfullmäktiges mål är en del i Staffanstorps 
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 grundar 
sig på långsiktighet, demokratiska värden, neutrali-
tet inom/utom den egna organisationen samt vara 
koncernövergripande och ha en inriktning mot 
konsument/mottagare och kvalitetsarbete. 

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) Exempel
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

I kommunfullmäktiges mål anges vilka verksam-
hetsområden som ska prioriteras särskilt samt 
vilka mål som ska uppnås under mandatperioden. 
Till detta har nämnderna under hösten 2016 
formulerat och fastställt genomförandeplaner med 
årliga aktiviteter. Sammantaget utgör Kommun-
fullmäktiges mål tillsammans med genomförande-
planer kommunens defi nition på vad som ska 
anses vara god hushållning. 

Rubrikerna på de av kommunfullmäktige priorite-
rade verksamhetsområdena är:
• en bra start i livet
• omsorg på medborgarens villkor
• platsen vi bor på
• engagerade medborgare
• ekonomisk prioritering
och de innehåller sammanlagt tjugo mål, vars utfall 
för 2016 redovisas i en bilaga till årsredovisningen.

Ekonomisk prioritering Uppfyllt
Delvis 
uppfyllt

Inte 
uppfyllt

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

Kommunens bruttoinvesteringar ska till minst 50 procent fi nansieras av resultat och avskriv-
ningar sett över mandatperioden. 1

Verksamhetsmässig prioritering Uppfyllt
Delvis 
uppfyllt

Inte 
uppfyllt

En bra start i livet 1 5

Omsorg på medborgarnas villkor 1 2

Platsen vi bor på 1 2

Engagerade medborgare 3 1

TOTALT 8 9 1

EKONOMISK PRIORITERING
En grundläggande förutsättning för god hushåll-
ning är positiv balans mellan löpande intäkter och 
kostnader för att skapa utrymme för fi nansiering 
av framtida investeringar. Enligt kommunfullmäk-
tiges mål ska det egna kapitalet infl ationsskyddas 
vilket ställer krav på ett positivt resultat. Nedan-
stående tabell listar verkligt resultat år 2015 och 
2016 samt budgeterat resultat för åren 2017 och 
2018. Dessa jämförs med det lägsta resultatet för 
årsgenomsnittet av förändringstakten avseende 
konsumentprisindex (KPI).

 
Verkligt/budgeterat 

resultat
Lägsta resultat för 
full måluppfyllelse

2015 2,7 0

2016 29,9 3,5

2017 3,0 3,4

2018 11,7 10,7

Summa 47,3 17,6

Med ovanstående som utgångpunkt bedöms målet 
kunna uppnås.

Kommunerna kan fi nansiera investeringar 
genom egna medel, som genereras genom överskott 
i resultaträkningen och avskrivningar, eller genom 
externa lån. Enligt den ekonomiska prioriteringen i 
kommunfullmäktiges mål ska minst 50 procent av 
bruttoinvesteringarna fi nansieras 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.
Nedanstående tabell listar verkligt resultat år 2015 
och 2016 samt budgeterat resultat år 2017, 2018. 

 

Verkligt/budgeterat resultat

2015 60%

2016 93%

2017 83%

2018 88%

Med ovanstående som utgångpunkt bedöms målet 
kunna uppnås.

VERKSAMHETSMÄSSIG PRIORITERING
Av kommunens verksamhetsmål har nu efter halva 
mandatperioden 85 procent av målen helt eller 
delvis uppfyllts. Mätresultat från två mål saknas.

BEDÖMNING
Kommunfullmäktiges två ekonomiska mål bedöms 
kunna uppfyllas samtidigt som stora delar av 
verksamhetens mål helt eller delvis uppfyllts efter 
halva mandatperioden. Sammanfattningsvis 
innebär det att kommunen kan anses ha god 
ekonomisk hushållning. 

BALANSKRAVSUTREDNING
Årsredovisningen ska innehålla en balanskravsut-
redning och enligt denna kan konstateras att 
Staffanstorps kommun har ett negativt balans-
kravsresultat år 2016. 
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Staffanstorps kommun har ett positivt resultat 
men ett negativt balanskravsavstämt resultat, 
vilket kommunfullmäktige beslutat att med 
hänsyn till synnerliga skäl inte återställa. Beslutet 
har bedömts vara förenligt med god ekonomisk 
hushållning då den fi nasiella ställningen anses vara 
tillräckligt stark.

      
2015 2016

Årets resultat enligt resultaträkningen 2,7 29,9

Reducering av samtliga realisationsvinster -0,1 -67,8

Justering för realisationsvinster enligt un-
dantagsmöjlighet 0 0

Justering för realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 0 0

Orealiserade förluster i värdepapper 0

Justering för återföring av orealiserade 
förluster  i värdepapper 0

Årets resultat efter  balanskravsjusteringar 2,6 -37,9

Reservering av medel till Resultatutjäm-
ningsreserv 0 0

Användning av medel från Resultatutjäm-
ningsreserv 0 0

Årets balanskravsresultat 2,6 -37,9

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 fi nns 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 
fi nansiell ställning. Då måste det fi nnas ett kapital 
som täcker hela pensionsåtagandet, även den del 
som redovisas som en ansvarsförbindelse. Därutö-
ver skall det fi nnas en buffert med realiserbara 
tillgångar som kan användas för delfi nansiering av 
framtida investeringar. När dessa delar är täckta 
måste kommunens egna förutsättningar defi nieras 
utifrån skuldsättning, riskexponering och penning-
fl öde. Den 6 mars 2017 beslutade kommunfull-
mäktige att med hänvisning till att Staffanstorps 
kommun har tillräckligt stark fi nansiell ställning, 
inte återställa det negativa balanskravsresultatet. 

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV
Kommunen kan enligt särskild lagstiftning reserve-
ra delar av ett positivt resultat i en resultatutjäm-
ningsreserv. 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 (8 mnkr av 2010 års 

resultat, 6 mnkr av 2012 års resultat och 1,4 mnkr 
av 2013 års resultat) avsatts till fonden. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015       2016

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

Reserve-
ring 8,0 0 6,0 1,4 0 0               0

Använd-
ning 0 0 0 0 0

0               
0 0

Utgående 
värde 8,0 8,0 14,0 15,4 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 det balans-
kravsavstämda resultatet är negativt är avsättning 
till fonden inte möjlig. 

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

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV DEN 
EKONOMISKA STÄLLNINGEN 
Sammanfattningen utgår ifrån analysen under 
avsnittet Ekonomi och de fyra perspektiv som är 
av vikt för bedömningen av den ekonomiska 
ställningen. Dessa är förutom resultatet; kapacitet, 
risk och kontroll.

RESULTAT
Generellt sett har ett resultat över tid på mellan 
två och tre procent av skatteintäkter och kommu-
nalekonomisk utjämning betraktats som god 
hushållning då ett sådant resultat ger utrymme att 
skattefi nansiera löpande reinvesteringar i normal 
takt.  

Från och med år 2013 redovisar kommunen 
hela sin pensionsskuld i balansräkningen (enligt 
den så kallade fullfonderingsmodellen, se avsnittet 
Redovisningsprinciper) vilket avviker från lagstift-
ningen. För att siffrorna för Staffanstorp i nedan-
stående tabell ska kunna jämföras med övriga 
kommuner i Skåne och riket har resultatet räknats 
om för att följa lagen om kommunal redovisning. 
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Årets resultat i andel av skatteintäkter och kommunal-
ekonomisk utjämning (%)

 2011 2012 2013 2014              2015 2016

 Staffanstorp 6,6 3,0 5,3 -2,0 -1,0 1,7

 Skåne län 3,1 2,6 2,7 1,3 1,6 2,4

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

Den ekonomiska planeringen i Staffanstorps 
kommun har från och med år 2013 dock utgått 
ifrån de förutsättningar som ges vid fullfonde-
ringsmodellen. Enligt denna metod har samma 
nyckeltal utvecklats enligt nedan:
 

2013 2014 2015 2016

Utfall 2,2% 0,8% 0,3% 2,8%

Budget 1,4% 0,5% 0,5% 0,3%

Nyckeltalet har för Staffanstorps kommun översti-
git två procent varje enskilt år mellan år 2002 – 
2013. 

För mandatperiodens två första år har resultat-
nivåerna genomsnittligt varit 1,5 procent och 
kommunfullmäktiges mål om ett positivt resultat 
som infl ationsskyddar det egna kapitalet har 
uppnåtts. 

För den samlade kommunkoncernen är den 
fi nansiella styrkan svag, men har förstärkts något 
under år 2016. Sedan år 2013 har de årliga 
resultaten varit negativa. År 2014 förklaras detta 
främst av nedskrivning av värdet på nio fastigheter 
men i det underliggande resultatet av ekonomisk 
obalans inom Staffanstorps Kommunfastigheter 
AB (SKF) främst kopplad till ett antal olika 
hyressättningsmodeller. Vid en detaljerad analys av 
SKF:s ekonomiska situation hösten 2014 konstate-
rades att det fanns skäl att införa en ny modell för 
att skapa mer långsiktigt hållbara förutsättningar 
och år 2016 blev årets resultat positivt. På något 
års sikt ska ägaren kunna ställa krav på mark-
nadsmässig avkastning, positiv utveckling av det 
egna kapitalet och amortering av låneskulden.

Årets resultat (mnkr), Kommunkoncernen 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

19,5 68,7 -13,9 -165,3 -10,8 32,4

KAPACITET
Soliditeten för Staffanstorps kommun är stark och 
uppgår vid utgången av år 2016 till 19,1 procent. 
För kommunkoncernen är soliditeten svag, 7,6 
procent. Från år 2012 och fram till år 2015 har 
nyckeltalet försvagats, en utveckling som de tre 

senaste åren gått i motsatt riktning jämfört med 
genomsnittet i Skåne och riket. Denna utveckling 
förklaras av svaga resultatnivåer och investerings-
volymer som inte kunna fi nansieras med egna 
medel. År 2016 orsakar omfattande markförsälj-
ningar i kommunen att soliditeten stärks.

Soliditet inkl. ansvarsförbindelsen (%), kommunen

2011 2012 2013 2014 2015 2016

 Staffanstorp 23,2 22,3 21,4 19,8 19,0 19,1

 Skåne län 23,3 25,7 25,1 27,5 28,8

 Alla kommuner 2,7 4,4 3,6 6,5 9,7 

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse (%), kommunkoncernen 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Staffanstorp 13,9 14,0 12,7 6,8 6,5 7,6

Skåne 17,0 19,9 19,5 20,9 22,7

Riket 5,5 6,9 6,7 8,8 11,2

Skattesatsen är ett nyckeltal som speglar kommu-
nens långsiktiga handlingsberedskap i förhållande 
till övriga kommuner i länet, eftersom en jämförel-
sevis låg skattesats innebär en potential att stärka 
intäktssidan genom ett ökat skatteuttag. Skattesat-
sen för Staffanstorps kommun var år 2016 1,61 
kr under genomsnittet i riket och 1,44 kr under 
genomsnittet i Skåne. 

RISK
Låg likviditet i kommunen kopplad till låga 
resultatnivåer riskerar att ytterligare driva upp 
skuldsättningen. Ränteriskexponeringen i kom-
munkoncernen är redan hög.

Kommunen har en värdepappersportfölj som är 
avsatt för långfristiga ändamål. Den långfristiga 
portföljens bokförda värde uppgick vid slutet av 
år 2016 till 330 mnkr och marknadsvärde till 397 
mnkr. Det innestående värdet i portföljen uppgår 
därmed till 67 mnkr. 

KONTROLL
Budgetföljsamheten är god och prognossäkerheten 
hög. Budgetavvikelsen uppgår till +1 mnkr för 
verksamheterna (nämnder och resultatenheter) 
vilket motsvarar 0,09 procent. Prognosavvikelser 
avseende årets reultat jämfört med prognos vid 
delårsrapporten uppgår till -1 mnkr.
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KÄNSLIGHETSANALYS

KÄNSLIGHETSANALYS
Staffanstorps kommuns beroende av omvärlden 
kan beskrivas genom att göra en känslighetsana-
lys. I tabellen nedan visas hur ett antal parametrar 
skulle kunna påverka kommunens ekonomi. Små 
förändringar kan innebära stora belopp för 
kommunen, vilket visar hur viktigt det är att det 
fi nns viss marginal när budgeten fastställs. Plus-
tecken visar att kostnaderna minskar/intäkterna 
ökar och minustecken visar att kostnaderna ökar/
intäkterna minskar.

mnkr

1 kr höjning/sänkning av kommunalskatten +/-54,0

100 invånare, skatteintäkter   +/-43

1% förändrat skatteunderlag +/-10

1% löneökning -6

10 heltidstjänster +/-5

1% taxor/avgifter   +/-0

1% köp av huvudverksamhet  +/-5

1% köp av material och varor  +/-1

10 mnkr nya lån -0

1% högre räntekostnader  -3

10 mnkr minskad likviditet -0

 

Skördefest i Balders Hage, 
Staffanstorp
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INTERN KONTROLL

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 för-
ankras i hela den kommunala organisationen samt 
att fatta beslut om en kommunövergripande intern 
kontrollplan. Kommunstyrelsen ska även informe-
ra sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 
kommunala 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 den övergripande 
interna kontrollplanen, som avser att rapporteras i 
april 2017. 

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. 

De bedömningskriterier som använts redovisas 
nedan.
• Mycket god – Inga avvikelser
• God – Fåtal avvikelser med mycket ringa   
 påverkan
• Tillfredsställande – Avvikelser med ringa   
 påverkan
• Svag – Ett fl ertal avvikelser och/eller avvikelser   
 som inte kan anses vara ringa
Den kommunövergripande interna kontrollen  
bedöms sammantaget vara tillfredsställande och 
kommer att redovisas till kommunstyrelsen i 
samband med årsredovisningen i april 2017. 

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
har den interna kontrollen sammantaget bedömts 
som svag. Två kontrollområden har undersökts 
varav ett med svagt och ett med tillfredsställande 
resultat. Svag intern kontroll uppvisade kontroll-

området ekonomisk avvikelse mellan beslutad 
förkalkyl och utfall avseende exploateringsverk-
samhetens beslutade detaljplaner. Avvikelsen 
förklarades av att projekten löpt under längre tid 
än vad som kunnat förutsägas och att en extern 
intressent valt att avbryta samarbetet. Tillfredsstäl-
lande intern kontroll uppvisade kontrollområdet 
personalförsörjning av RIB-personal till rädd-
ningstjänsten. Rekryteringsprocessen och tillämpa-
de arbetssätt föreslås utvecklas inom ramen för ett 
nytt EUprojekt.

Den interna kontrollen inom tekniska nämn-
dens verksamhetsområde har sammantaget 
bedömts som tillfredsställande. Intern kontroll 
utförs för nämndens tre ansvarsområden; renhåll-
ning, gata och park samt vatten och avlopp. För 
renhållningen har kontroll gjorts av plockanaly-
sen. Denna visar på låga värden då 40 procent av 
restavfallet består av papper eller förpackningar 
som faller inom producentansvaret. Nytt mål och 
åtgärdsprogram behövs för att arbeta vidare med 
denna fråga. För gata och park fi nns två punkter; 
dels renhållning och städning av gatu- och park-
mark, där bedömningen är att denna är god, dels 
anmälda och åtgärdade fel på gatubelysning där 
även denna bedöms som god. För vatten och 
avlopp har intern kontroll gjorts av betalning av 
VA-avgifter. Avvikelserna är få och den interna 
kontrollen anses därmed vara god.

Den interna kontrollen inom miljö- och sam-
hällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde har 
sammantaget bedömts som god. Intern kontroll 
utförs för nämndens tre ansvarsområden; detalj- 
planer, bygglovhantering och miljö- och hälsa. För 
planavdelningen har kontroll gjorts på antagna 
detaljplaner och dess vinnande av laga kraft. Två 
detaljplaner överklagades under perioden varav 
den ena vann laga kraft efter Länsstyrelsens 
behandling och den andra har vunnit prövnings-
tillstånd hos Miljööverdomstolen och utfallet är 
ännu inte känt. Inom Miljöenheten har intern 
kontroll gjorts av tillsynsbesök och kontroller och 
huruvida dessa utförts i planerad omfattning. Det 
fanns inga avvikelser att rapportera. Bygglovsen-
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heten följer upp överklagade bygglovsbeslut. 
Under perioden har sju bygglov överklagats, där 
kommunens handläggning i två fall har varit 
felaktig.

Den interna kontrollen inom kultur- och fritids-
nämndens verksamhetsområde har sammantaget 
bedömts som tillfredsställande. Fyra kontrollmo-
ment har undersökts, varav tre med mycket god 
och en med svag resultatbedömning. Avseende  
kontrollmomentet att säkra en korrekt ärendehand-
läggning avseende bidragsutbetalning bedömdes 
kontrollen som svag då stickprovskontrollen visade 
att fyra föreningar lämnat några mindre felaktiga 
uppgifter till grund för utbetalning av bidrag. Nästa 
år kommer det nya digitala bidragsystemet ha 
införts vilket kommer att förbättra kontrollmöjlig-
heterna. Det kommer även vara fortsatt fokus på 
information till och kommunikation med förenings-
livet gällande hantering och administration av 
föreningsbidragen. 

Sammantaget har den interna kontrollen inom 
barn- och utbildningsnämnden bedöms som 
tillfredsställande. Tre områden har granskats. 
Kontrollen av rutinerna för barn och elever med 
skyddad identitet visade att skolorna hade fung-
erade rutiner men att dessa inte var dokumentera-
de i tillräcklig omfattning. Kontrollen av hante-
ringen av utdrag från belastningsregistret visade 
att majoriteten av enheterna hade rutiner, men 

INTERN KONTROLL

dessa var inte dokumenterade. Det fanns rutiner 
för att begära in och ta del av registerutdrag men 
dokumentationen att så skett visade brister. 
Nämnden har beslutat om nya rutiner för dessa 
två kontrollområden. Den tredje och sista 
kontrollen avsåg kompetensförsörjning och 
utfördes genom att utvärdera och revidera den 
rekryteringsstrategi som utarbetades i samband 
med ansökan om statsbidrag för lågstadiesatsning-
en. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om 
en kompetens- och försörjningsstrategi.

Den interna kontrollen inom socialnämndens 
verksamhetsområde har sammantaget bedömts som 
tillfredsställande. Fem kontrollområden (samma 
som fjolårets) har funnits för året: korrekt ärende-
handläggning 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 och den 
ökade mängden utredningar har utförd kontroll 
inom lagstadgad handläggningstid avseende 
utredning till barns skydd eller stöd periodvis gett 
ett svagt resultat. Uppföljningsansvar av fattade 
beslut enligt SoL respektive LSS samt uppföljning 
av avtal med externa utförare har under perioder 
gränsat till svag på grund av otillräckliga resurser.

Svag
Tillfreds-
ställande God Mycket god

Åter-
rapporterad

Kommunövergripande X April 2017

KS X Nov 2016

TN X Dec 2016

MOS X Dec 2016

KFN X Dec 2016

BUN X Dec 2016

SN X Mars 2016

Bolagskoncernen X 2017

KOMMUNALA BOLAGEN
Den interna kontrollens syfte för koncernen är att 
den fi nansiella rapporteringen och informationen 
om verksamheten ska vara tillförlitlig. Verksam-
heten i de olika bolagen ska vara ändamålsenlig 
och kostnadseffektiv och tillämpliga lagar, före-
skrifter och riktlinjer ska följas. Kontrollmetoden 
följer de kriterier som anges i kommunkoncernens 
ekonomistyrdirektiv.

Bolagskoncernens kontrollområden år 2016  
har varit inriktade på behörigheter och attest, 
budgetuppföljning, hyreskontrakt vid nyproduk-
tion, intäkter och kravrutiner, fi nansiering, 

underhåll av fastigheter, hyresmodellen, avbrotts-
risk, representation, risk för arbetsplatsolyckor, 
kompetens och inköp. Ingen kontroll har visat på 
svagt resultat. För ett kontrollområde var resulta-
tet tillfredsställande (jävsfakturor) och för tre 
visade resultatet på god kontroll (hanteringen av 
hyreskontrakt vid nyproduktion, ränte-och 
kreditrisk vid upplåning och inköp). Övriga 13 
kontrollområden uppvisade mycket god kontroll 
det vill säga inga avvikelser. I de fall kontrollerna 
uppvisat avvikelser har åtgärdsförslag tagits fram.

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

MEDBORGARE
Staffanstorps kommun har haft en konstant ökning av antalet invånare 
sedan 1990. Under 2016 ökade antalet invånare från 23 119 till 23 600. 
Ökningen är totalt 481 invånare (två procent). 

INVÅNARANTALET FORTSÄTTER ATT ÖKA 
Skillnaden mellan infl yttade och utfl yttade är 
fl yttningsnettot och utfallet för 2016 blev ett 
överskott på 78 invånare.

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

Den åldersklass som visar störst procentuell 
ökning mellan åren 2006 till och med 2016 är 
åldersgruppen 80 år och uppåt. Den har ökat med 
nästan 75 procent. Därefter kommer åldersklassen 
65-79 år med en ökning på 41 procent. Den 
markant ökande andelen äldre medför att behoven 
av olika former av äldreomsorg ökar. 

Åldersklassen 0-6 år har ökat med 21 procent 
under perioden. I en växande kommun fi nns 
generellt en ökad efterfrågan på den service och de 
tjänster som kommunen erbjuder.

Demografi  för Staffanstorps kommun år 2006-2016

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

2016 2 342 4 222 12 539 3 462 1 035 23 600

Tabellen visar åldern vid respektive årsskifte. Källa: SCB.

LÄGENHETER OCH SMÅHUS
Under 2016 färdigställdes 79 småhus och 47 
lägenheter i fyra fl erbostadshus.
 
ARBETSMARKNAD
Öppet arbetslösa defi nieras 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

2016 963 298

Källa: Arbetsförmedlingen.
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MILJÖ

MILJÖ
Staffanstorps kommun arbetar aktivt med miljö- och klimatfrågor. I den 
årliga undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet kom Staffanstorps 
kommun på åttonde plats av landets kommuner och det långsiktiga 
arbete med klimatanpassningsåtgärder, främst vad avser våra åar och 
vattendrag, har gett resultat. 
 
KLIMAT OCH VATTENARBETE
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 EU-direktivet; ramdirektivet för 
vatten. Sveriges kommuner arbetar idag med 
vattenförvaltning och vattenplanering som grun-
dar sig på Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 
och miljökvalitetsnormer. Sedan 2011 rapporterar 
varje kommun årligen sitt arbete med vattenfrågor, 
utifrån dessa båda dokument.

Segeåprojektet är ett samarbetsprojekt mellan 
kommunerna i Burlöv, Lund, Malmö, Staffans-
torp, Svedala, Trelleborg och Vellinge samt ett 
fl ertal 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 2016 fortsatt i enlighet 
med Segeåns vattenvårdsplan. 

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 kollektivtrafi ken   
 och en utökad pendling. 
•  Arbeta aktivt med energifrågor i fysisk plane-  
 ring. 
•  Upplysa om den småskaliga uppvärmningens   
 miljömässiga konsekvenser. 

FÖRBÄTTRADE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
KOLLEKTIVTRAFIK 
Under 2016 antogs fyra detaljplaner för södra 
stambanan och dess närområde i Hjärup. 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 
Skånetrafi ken anlagt bland annat ny busstation 
och ny cirkulationsplats för att kunna förbättra 
kollektivtrafi ken mellan Staffanstorp och Malmö. 

Kommunen kommer att fortsätta att arbeta för 
förbättrad kollektivtrafi k till Malmö och Lund 
med buss, genom att verka för att även Staffans-
torps tätort ska omfattas av Region Skånes 
superbusskoncept. 
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MILJÖ

GÅ OCH CYKLA 
Åtgärder har genomförts för förbättring av 
framkomligheten och trafi ksäkerheten för att 
inbjuda människor till att gå och cykla istället för 
att köra bil. Under 2016 slutfördes arbetet med att 
bygga om korsningen Vikhemsvägen/Kronoslätts-
vägen med infarten till Staffansvallen. Detta arbete 
ska underlätta för oskyddade trafi kanter att ta sig 
till och från Staffansvallen, men är även förbätt-
ringsåtgärder för kollektivtrafi kresenärerna. 

PARKER OCH GRÖNT 
Under 2016 har de första delarna av Hjärups park 
färdigställts. Hjärups park är en naturlig fortsätt-
ning på Uppåkravallen och skapar ett tydligt brett 
grönt stråk genom Hjärup. En annan viktig insats 
som fortlöper årligen är föryngrings- och förskö-
ningsarbetet av de befi ntliga planteringarna, något 
som genererat fl era positiva kommentarer från 
medborgarna. 

Staffanstorps kommun jobbar aktivt med att 
utveckla de allmänna platserna till mer attraktiva 
och upplevelserika mötesplatser för medborgarna. 
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”. 

BLÅPLAN 2015-2020 
Arbetet med en kommunövergripande Blåplan, ett 
dokument som ska vara vägledande för arbetet i 
den kommunala vattenplaneringen, har fortsatt. I 
första hand ska Blåplanen fungera som en förvalt-
ningsövergripande VA-plan, men den ska även 
koppla samman de krav som ställs från Vattenför-
valtningen och även ge en sammanfattande bild av 
Staffanstorps kommuns vattenvårdsarbete som 
huvudsakligen sker via mellankommunala samar-
betsorgan. Blåplanen underlättar den kommunin-
terna samordningen och kommer att fungera som 
ett fördjupande underlag till en kommande 
översiktsplan. 

Hjärups park, etapp 1, vid 
slutbesiktningen i december
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MEDARBETARE

MEDARBETARE
Det personalekonomiska bokslutet är framtaget med hjälp av den 
personalinformation som fi nns i kommunens löne- och personal-
administrativa system. 

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

TILLSVIDAREANSTÄLLDA ÅRSARBETARE 
Per den 31 december 2013 2014 2015 2016

Tillsvidareanställda 
årsarbetare 863 876 915 963

  varav kvinnor 689 703 741 775

  varav män 174 173 174 188

Motsvarar antal personer 962 938 1000 1031

  varav kvinnor 702 727 782 797

  varav män 260 211 218 234

Tillsvidareanställda med lön 2016 motsvarar 963 
(915) årsarbetare. Detta avser samtliga anställda 
med eller utan lön och omfattar även långtidssjuk-
skrivna, föräldralediga, tjänstlediga och övriga. 
Ökningen av antalet tillsvidareanställda personer 
beror på att socialförvaltningen har utökat sin 
verksamhet, främst inom området fl ykting och 
integration. På grund av demografi ska faktorer 
har det även skett en utökning inom barnomsorg 
och skola. 

Det totala antalet årsarbetare, månads- och 
timavlönade, var år 2016 1 177 helårsarbetare 
vilket motsvarar 1 625 personer. 

SYSSELSÄTTNINGSGRAD
Genomsnittlig sysselsättningsgrad per den 31 
december 2016 var 92,2 procent. Detta är en 
ökning med 0,9 procentenheter jämfört med år 
2015. 

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 
Mätt i relation till totala antalet tillsvidareanställ-
da utgör deltidsarbetande kvinnor 19 procent och 
deltidsarbetande män sex procent. 75 procent av 
personalen har en heltidstjänst vilket är en ökning 
från föregående år.

2013 2014 2015 2016

Kvinnor deltid i procent 29,4 28,6 25,2 24,3

Män deltid i procent 37,2 30,9 31,7 26,9

Tabellen ovan anger hur stor andel inom respektive kön som 
arbetar deltid av totala antalet tillsvidareanställda män och 
kvinnor.

ÅLDERSFÖRDELNING
348 (352) av kommunens tillsvidareanställda var 
50 år eller äldre per den 31 december 2016. Det 
motsvarar 35 (37) procent av totala antalet. 
Medelåldern var per 20161231 44,8 (45,8) år. 

Den genomsnittliga anställningstiden är elva år 
vilket är en minskning med 0,6 år jämfört med 
2015. En förklaring till detta är att personalom-
sättningen har ökat under 2016.

Män deltid 6%

Män heltid, 17%

Kvinnor deltid 19%

Kvinnor heltid 58%
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KÖNSFÖRDELNING
2013 2014 2015 2016

Kvinnor i procent 73,0 77,5 78,2 77,3

Män i procent 27,0 22,5 21,8 22,7

Andelen tillsvidareanställda män i kommunen 
minskade under 2014 och 2015 men har under 
2016 börjat öka igen. Könsfördelningen är dock 
fortfarande ojämn. En viljeriktning i jämställdhets- 
och mångfaldsplanen är att underrepresenterat 
kön ska utses till ledig befattning om det fi nns 
sökande av båda könen med likvärdiga kvalifi ka-
tioner. 

Av 61 chefer och ledande tjänstemän var per 
den 31 december 2016 42 kvinnor (68,9 procent) 
och 19 män (31,2 procent). 

SJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaron eller ohälsan är en faktor som 
diskuteras mycket. Detta beroende på att kostna-
derna för både 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 för att kunna göra 
en jämförelse mellan olika typer av företag och 
verksamheter. Följande sammanställning visar 
denna frånvaro. Sjukfrånvarostatistiken mäts på 
både månads- och timavlönade. 

Totala sjukfrånvaron i timmar fördelad på 
kön

Kön
Ordinarie 
arbetstid

Sjukfrån-
varo

 Procent 
2016 

arbetstid

 Procent 
2015 

arbetstid

Kvinnor 1 756 280 141 782 8,1 6,9

Män 487 578 20 116 4,1 3,5

Totalt 2 243 858 161 898 7,2 6,1

Totala sjukfrånvaron i timmar fördelad på 
ålder

Ålder
Ordinarie 
arbetstid

Sjukfrån-
varo

 Procent 
2016 

arbetstid

Procent 
2015 

arbetstid

-29 302 512 13 336 4,6 4,4

30-49 1 140 713 72 919 8,2 6,4

50- 814 566 50 762 6,7 6,2

Totalt 2 257 791 137 017 7,2 6,1

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

Kön Antal timmar

Procent av 
total sjukfrån-

varo 2016

Procent av 
total sjukfrån-

varo 2015

Kvinnor 53 604 37,8 35,0

Män 4 972 24,6 30,9

Totalt 58 576 36,2 34,4

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

Ålder Antal timmar

Procent av 
total sjukfrån-

varo 2016

Procent av 
total sjukfrån-

varo 2015

-29 672 5,0 18,5

30-49 30 771 32,6 28,5

50- 27 133 50,0 47,1

Totalt 58 576 36,2 34,4       

Sjukskrivningstalen har ökat från 6,1 procent år 
2015 till 7,2 procent år 2016. Vad ökningen beror 
på är svårt att ge ett kort svar på men trenden 
visar att sjukskrivningstalen ökar överlag i Sverige. 
Arbetsgivaren arbetar i enlighet med gällande 
rehabiliteringsriktlinjer. Företagshälsovården 
används också aktivt i rehabiliteringsarbetet och i 
förebyggande arbete. 

Av sjukstatistiken framkommer också att 
kvinnorna står för en högre andel frånvaro än 
män, både korttids- och långtidssjukskrivningar. 
När det gäller långtidssjukskrivningar kan det 
konstateras att äldre medarbetare (50+) är sjuk-
skrivna i större utsträckning än medarbetare under 
50 år. 

FÖRÄLDRALEDIGHET
Ledighet för vård av barn (föräldrapenning), vård 
av sjukt barn (vab) och partiell tjänstledighet för 
vård av barn har under 2016 ökat med 14,9 
procent jämfört med 2015. Ökningen för orsaker-
na vård av sjukt barn (vab) och partiell tjänstledig-
het för vård av barn är fem procent. 

LÖNEKOSTNADER 
Kommunens samlade utgifter genom ekonomisys-
temet var år 2016 553 (517) miljoner kronor 
inklusive personalomkostnader. Ökningen kan 
bland annat förklaras med att vi har blivit fl er 
medarbetare och att kostnaden för föräldrapen-
ningtillägg har ökat med 13 mnkr.
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Kostnad/arbetad timme 
Genomsnittlig timkostnad per utförd arbetstimme 
för samtliga medarbetare i kommunen var 192,2 
(186,8) kronor år 2016. 

PENSIONER
Antal pensionsavgångar under 2016 var 21 (33)
stycken. 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 65 år. Möjlighet att gå i pension är 
enligt avtal mellan 61 och 67 år. Det fi nns ett 
stigande intresse från enskilda arbetstagare att 
fortsätta arbeta efter 65-årsdagen.

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

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 ålderssammansätt-
ning. De stora pensionsavgångarna kommer också 
att medföra ett betydande rekryteringsbehov.

PERSONALOMSÄTTNING
Personalomsättningen mäts enbart på tillsvidare-
anställningar. Från och med 2016 beräknas 
personalomsättningen på antal personer som har 
avslutat sin anställning på grund av egen begäran, 
inklusive pensionsavgångar, och ställs i relation till 
genomsnittligt antal anställda under året.  Tidigare 
år har nyanställda ställts i relation till antalet 
anställda och det fi nns därför en viss differens med 
tidigare års redovisningar. 

Pensionsavgångar 2016-2024 baserat på avgång vid 65 års 
ålder.

Pensionskostnad 
År 2016 avgick 21 medarbetare med tjänstepension.
Pensionskostnaden år 2016 blev 22,7 (21,8) mnkr 
för 751 (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.

Personalomsättning i procent av tillsvidareanställda.

Personalomsättning i % 2013 2014 2015 2016

14,7 13,4 12,8 18,8

Personalomsättningen har ökat kraftigt under 
2016. Detta kan delvis förklaras med att konkur-
rensen på behörig personal, främst inom skolan, 
har ökat.
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REKRYTERING
Diagrammet visar antal interna och externa 
rekryteringar under 2013-2016 och mäts på både 
tillsvidare- och visstidsanställningar. Timavlönade 
anställningar ingår ej i redovisningen.
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ÅRLIG REVISION AV DET SYSTEMATISKA 
ARBETSMILJÖARBETET 2016
Enligt AFS 2001:1 (Allmänna föreskrifter avseen-
de arbetsmiljön) ska arbetsgivaren årligen göra en 
uppföljning/revision av SAM, det Systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Årligen, enligt en uppgjord 
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, åtgärder, ansvarig 
för genomförandet, tidpunkt när bristen ska vara 
åtgärdad samt datum för kontroll.

2016 års SAM-uppföljning/-revision har genom-
förts planenligt, det vill säga verksamheterna har 
uppfyllt vad lagen kräver och redovisat respektive 
revision till kommunens Centrala Skyddskommit-
té, CSK. Eventuella brister inom verksamheten har 
dokumenterats i en handlingsplan, för åtgärd 
snarast. I den mån personalen inom verksamheter-
na 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 fi nns 
tillgängliga på Insidan i Arbetsmiljöpärmen, Flik 
2. Samtliga aktuella SAM-revisioner för 2016 
fi nns tillgängliga inom respektive verksamhet. 

Diagrammet visar rekryteringar under 2013-2016.

 
Antal rekryteringar 2013 2014 2015 2016

235 321 363 400

TIMVIKARIER 
Under 2016 har verksamheterna använt sig av 
86,3 (112,4) årsarbetande korttidsvikarier för att 
täcka bland annat semester och sjukfrånvaro. 
Detta innebär en minskning jämfört med 2015.
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Bedömningen av den fi nansiella situationen grundar sig på fl era 
aspekter förutom resultatet; kapacitetsutvecklingen på lång sikt, 
riskförhållanden samt kommunens förmåga att styra och kontrollera 
den ekonomiska utvecklingen. Målsättningen med den fi nansiella 
analysen är att identifi era möjligheter och problem och därmed kunna 
klargöra om kommunen har god ekonomisk hushållning vilket 
föreskrivs i kommunallagen.

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 balanskravsutredning med 
resultatutjämning, se sidan 15.

RESULTAT OCH KAPACITET 
Årets resultat i kommunen uppgår till 29,9 mnkr, 
vilket motsvarar 2,8 procent av skatteintäkter och 
utjämning. Resultatet är positivt för 19:e året i rad 
och är 26,3 mnkr bättre än budgeterat resultat. De 
största skillnaderna mot budget anges under 
rubriken budgetavvikelser/prognossäkerhet.

Årets resultat exklusive jämförelsestörande 
poster uppgick till 6,4 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 positivt resultat på 32,4 mnkr (-10,8).  
För sammanställning över ekonomiska engage-
mang mellan Staffanstorps kommun och de 
kommunägda bolagen se sidan 10. 

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 nedan:
Koncernresultat 2016 mnkr

Staffanstorps kommun 29,9 

Staffanstorpshus AB -0,5

Staffanstorps kommunfastigheter AB 6,6  

Stanstad II KB 0,8

Staffanstorps Energi AB 0

Staffanstorps Fibernät AB -1,1

Staffanstorps Centrum AB (SCABs egna verksamhet)       0,1

Intäkter i kommunen
Skatteintäkterna och de generella statsbidragen är 
kommunens största inkomstkälla och svarade 
2016 för 72 procent av kommunens intäkter. 
Skatteintäkternas storlek är beroende av skattesat-
sen i kommunen och av Sveriges samlade beskatt-
ningsbara inkomster (den enskilde kommunens 
skattekraft spelar mindre roll då merparten av 
avvikelser mot riksgenomsnittet utjämnas i ett 
särskilt fördelningssystem). 

Kommunens skattesats uppgick till 19:14 
kronor per beskattningsbar hundralapp, 1:61 
kronor under riksgenomsnittet. Skattekraften i 
Staffanstorp uppgick till 105 procent av riksge-
nomsnittet. 

De generella statsbidragen uppgick till 100 
mnkr vilket motsvarade sju procent av kommu-
nens intäkter och inkluderar den kommunaleko-
nomiska utjämningen, regleringsbidraget och 
fastighetstaxeringen.

De fi nansiella kostnaderna uppgick till 50,2 
mnkr och översteg de fi nansiella intäkterna med 
35,0 mnkr, vilket förklaras av driftsbidrag till 
Staffanstorps centrum AB om 44,3 mnkr. Frånsett 
detta är fi nansnettot positivt. Reavinster i sam-
band med allokeringar i den lånfristiga portföljen 
är främsta orsaken till det positiva fi nansnettot. 

Övriga intäkter är främst verksamhetsanknutna 
och avser ersättning för kommunal service till 
exempel barnomsorg, äldreomsorg, VA med fl era.

Kostnader i kommunen
Bruttokostnaderna uppgick 2016 till 1 405,8 
mnkr kronor varav 40 procent avsåg personal-
kostnader inklusive pensionskostnader. Personal-
kostnaderna exklusive pensionskostnader är 31 
mnkr högre i jämförelse med 2015, vilket motsva-
rar 6,4 procent. Ökningen förklaras främst av att 
kommunen hade färre antal anställda under 2015 
i jämförelse med 2016. Antalet tillsvidareanställda 
årsarbetare vid utgången av 2016 var 48 fl er än 
vid utgången av 2015. Mot detta ger löneökningen 
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under året en större effekt vilket gör att kostnader-
na ökar ytterligare jämfört med föregående år. 

De totala pensionskostnaderna för 2016 uppgår 
till 43,5 mnkr (38,1) inklusive särskild löneskatt, 
vilket är en ökning i jämförelse med föregående år 
med 5,4 mnkr. 

Semesterlöneskulden har ökat med 1,2 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 
snabbare takt än skatteintäkter och statsbidrag.

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

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och fi nansnetto 
exklusive reavinst, redovisas i procent.

Verksamhetens nettokostnader ligger på 99,7 
procent av skatteintäkter och fi nansnetto i genom-
snitt under perioden 2012-2016. Nyckeltalet ligger 
för högt och måste på sikt minska.

Mnkr 2016 2015

2015-
2016 

% förändr

2012-
2016 

% förändr

Verksamhetens 
nettokostnader 
exkl reavinster 1088,2 1024,3 6,2% 19,6%

Skatteintäkter 
inkl. generella
statsbidrag och 
utjämning 1085,3 1020,0 6,4% 18,6%

Finansnetto -35,0 +7,1

 

Mellan 2015 och 2016 ökade verksamhetens 
nettokostnader exklusive reavinster med 6,2 
procent. Skatteintäkterna inklusive statsbidrag och 
utjämning ökade under samma period med 6,4 
procent. Nettokostnadsökningen har varit lägre än 
skatteintäkts- och utjämningsbidragsökningen 
vilket främst beror på omfattande försäljning av 
mark. 

 Nettokostnad/invånare  Skatteintäkt/invånare

Skatte- och nettokostnadsutveckling per invånare exklusive 
reavinst, redovisas i procent.

Sett över femårsperioden 2012-2016 har netto-
kostnaderna per invånare ökat med 14 procent 
och skatteintäkter samt kommunalekonomisk 
utjämning per invånare har ökat med 15 procent. 

Investeringar i kommunen
Nettoinvesteringar är investeringsutgifter minus 
investeringsinkomster.  

 Kommunen  Koncernen

Nettoinvesteringar i kommunen och kommunkoncernen, 
redovisas i mnkr.
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Investeringsnivån i kommunen har legat på en hög 
nivå under hela femårsperioden 2012-2016. Den 
genomsnittliga årliga investeringsnivå har under 
de senaste fem åren varit 63 mnkr i kommunen 
och 148 mnkr i kommunkoncernen. Detta har 
inneburit att investeringarna inte kunnat fi nansie-
ras fullt ut med egna medel.

De största investeringsprojekten år 2016 har 
varit fi bernätsinstallationer, inventarier till Uppå-
kraskolan, beläggningsarbeten, rekreationspark 
Hjärup och åtgärder inom VA-området.  

En detaljerad redovisning av investeringarna 
återfi nns 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 AB. 

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. 

 Kommunen  Koncernen

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 investe-
ringar som bara delvis kunnat fi nansieras med 
egna medel. Soliditeten för kommunkoncernen har 
förstärkts något under år 2016 då 75 mnkr av 
lånen har amorterats. 

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

I skuldsättningsgraden ingår följande paramet- 
rar:
• 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.

 Kommunen  Koncernen

Skuldsättningsgrad kommunen och kommunkoncernen, 
redovisas i procent.

Skuldsättningen ökar i kommunen och kommun-
koncernen. I kommunen ökar tillgångarna i 
samma omfattning vilket innebär att skuldsätt-
ningsgraden i princip är oförändrat mot föregåen-
de år. I kommunkoncernen ökar tillgångarna i 
något högre grad än skuldsättningen varför 
skuldsättningsgraden i kommunkoncernenen 
minskat. 

Soliditetsutveckling i kommunen och kommunkoncernen, 
redovisas i procent.

Kommunens soliditet inklusive ansvarsförbindelse 
har minskat sedan år 2009 och uppgår nu till 19,1 
procent. Den så kallade  RIPS-räntan som används 
för att nuvärdesberäkna pensionsskulden har 
sänkts två gånger, år 2011 och år 2013. Den 

60

80

100

År 2016År 2015År 2014År 2013År 2012

77,7
79,3 80,2 81,0 80,9

86,0
87,7

93,3 94,4
92,4

5

10

15

20

25

År 2016År 2015År 2014År 2013År 2012

22,3

20,7
19,8

19,0 19,1

14,0

12,7

6,8 6,6
7,6



FÖ
R

V
A

LTN
IN

G
SB

ER
Ä

TTELSE

32

EKONOMI

Skuldsättning i kommunen, mnkr      2016      2015

Avsättningar 501,3 456,0

Långfristiga skulder 757,3 704,7

Kortfristiga skulder 217,8 200,4

Totalt 1 476,4 1 361,1

Avsättningar i kommunen, mnkr 2016 2015

Pensioner 438,9 446,6

Infrastrukturersättning 59,5 0,0

Exploateringsbidrag 2,3 9,3

Garantibesiktningar, med mera 0,6 0,1

Summa 501,3 456,0

Avsättningarna som till största delen består av 
pensionsåtaganden har ökat med 45,3 mnkr under 
2016. Ökningen beror på omklassifi cering av 
statlig infrastrukturersättning från långfristig 
skuld till andra avsättningar då inget startdatum 
för utbetalning är beslutat (50 mnkr). 

De långfristiga och kortfristiga skulderna har 
ökat med totalt 70 mnkr. Ökningen av de långfristi-
ga skulderna förklaras av nyupptagna anläggnings-
lån avseende fi nansiering av investeringar samt för 
att hantera låg likviditet. Förändringen avseende de 
kortfristiga skulderna jämfört med tidigare år avser 
främst ökade förutbetalda intäkter om 27,6 mnkr.

Skuldsättning i kommunkoncernen, 
mnkr      2016      2015

Avsättningar 520,4 472,0

Långfristiga skulder 1 876,6 1 844,0

Kortfristiga skulder 257,2 216,4

Totalt 2 654,2 2 532,4

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

Rörelsekapitalet har ökat under 2016 i kommu-
nen genom att likviditeten ökat främst kopplat till 
lån och markförsäljning. 

Rörelsekapitalet har även ökat i kommunkon-
cernen. Såväl omsättningstillgångarna som de 
kortfristiga skulderna har ökat. Omsättningstill-
gångarna har ökat genom ökad likviditet och de 
kortfristiga skulderna har ökat till följd av förut-
betalda anslutningsavgifter och ökade leverantörs-
skulder.

Anledningen till att rörelsekapitalet i koncernen 
var negativt 2014 var en omklassifi cering mellan 
långfristiga och kortfristiga skulder.

 Kommunen  Koncernen
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Rörelsekapital kommunen och kommunkonncernen, redovisas 
i mnkr.

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

 Kommunen  Koncernen

Finansnettots utveckling i kommunen och kommunkoncernen, 
redovisas i mnkr.

Finansnettot är negativt i kommunen, -35,0 mnkr 
(7,1) och i kommunkoncernen, -24,6 mnkr 
(-31,6). Det negativa fi nansnettot i kommunen 
förklaras främst av ett antal driftbidrag till 
Staffanstorps kommunfastigheter AB på samman-
lagt 44,3 mnkr. Dessa har avsett att täcka ned-
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skrivning av Trekantens och Kyrkheddinge 
förskola, renovering av träterasser och ombyggnad 
av ventilation på Hjärupslundsskolan, tillagnings-
kök på Ryttarbyns förskola, utrangering av 
komponenter i samband med kulturlyftet, projek-
teringskostnader avseende Bråhögsbadet och för 
att täcka intäktsförluster för lokaler med annan 
hyresgäst än Staffanstorps kommun.

För kommunkoncernens del är driftbidragen en 
koncernintern post som elimineras. Det negativa 
fi nansnettot i kommunkoncernen förklaras därför 
främst av att räntekostnaderna överstiger reavin-
sterna vid allokeringar i den långfristiga portföl-
jen. Förstärkningen mot föregående år förklaras 
främst av lägre räntekostnader. 

Kommunens placeringar
Kommunens kapital avsatt för långfristigt ändamål 
förvaltas enligt ett rent så kallat specialistmandat 
utan allokeringsansvar hos en extern fi nansiell 
rådgivare. Denne ger varje kvartal förslag till 
förändringar i portföljen. Allokeringsbesluten tas 
av ekonomichefen i samråd med fi nanskommittén. 

  

Värde, mnkr
Anskaffn. 

värde
Marknads-

värde
Värdeför-

ändr.

Ränteplaceringar 149,6 158,3 8,7

Multistrategi 65,5 67,4 1,9

Svenska aktier 72,4 102,0 29,6

Globala aktier 27,5 53,0 25,5

Tillväxtmarknader 15,0 16,3 1,3

Summa 330,0 397,0 67,0

Den långfristiga portföljens marknadsvärde 
uppgick vid årets slut till 397 mnkr (375), vilket 
innebär att marknadsvärdet ökat med 22 mnkr 
under året, 5,7 procent. Lägsta avkastningskrav 
för året uppgick till 4,3 procent. Sammantaget 
uppgick de fasta och rörliga avgifterna till de 
externa kapitalförvaltarna till två mnkr år 2016. 
Per den siste december 2016 översteg marknads-
värdet anskaffningsvärdet med 67 mnkr. Årets 
allokeringar har resulterat i en reavinst uppgående 
till 8,3 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 43% 70% 0%

Räntebärande värde-
papper, alternativa 
tillgångar 57% 100% 30%

För att bedöma graden av kreditvärdighet hos 
emittenter och motparter tillämpas S & P’s 
ratinginstituts ratingklassifi cering. 

Andel av portföljinnehavet som får investeras i 
respektive ratingkategori samt aktuell vikt anges 
nedan.

Ratingkategori Max Aktuell vikt

AAA till A 100% 23%

Övriga obligationer (min BBB) 100% 30%

Kortfristiga krediter (min K2) 50% 0%

Obligationer under BBB * - 47%

Snittrating Ej under BBB BBB

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

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 4,4 procent av den totala aktieportföljen.

Antal förvaltare i respektive fond

Alternativa räntor 9

Multistrategi 16

Svenska aktier 4

Globala aktier 9

Tillväxtmarknader 7

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 identifi erats.

I den fi nansiella bilagan presenteras en djupare 
analys av kapitalförvaltningen. 
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Likviditet och lån
Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 143 mnkr, 
varav 67 mnkr utgjorde kommunens likviditet och 
resten, 76 mnkr bolagens. För att optimera 
likviditetshanteringen har kommunen och bolag-
skoncernen gemensamt koncernkonto. Det har 
inte utgått någon ränta på överskottslikviditeteten. 
Checkkrediten på koncernkontot uppgår till totalt 
65 mnkr och har inte nyttjats under året.

Vid utgången av 2016 uppgick de långfristiga 
lånen i kommunen till 573 mnkr. Av dessa är 75 
mnkr nyupplåning under året avseende låg 
likviditet och delfi nansiering av årets investeringar. 
76 mnkr har förfallit till betalning och lånats upp 
på nytt. 

I koncernen Staffanstorps Centrum (nedan kallad 
SCAB) uppgår lånestocken till 1 119 mnkr (1 139 
mnkr). Samtliga lån har kommunal borgen som 
säkerhet. Koncernen har hanterat ränterisken i 
låneportföljen med ränteswapar uppgående till 
900 mnkr.

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. 

Ränteförfall Begr Min (%) Begr Max (%)

Begr 
Max 

(mnkr)

Fördeln kom-
munkoncernen

2016 (%)

Fördeln 
kommunen

2016 (mnkr)
Fördeln SCAB

2016 (mnkr)

Inom 1 år 20% 50% 1 000 29% 277 219

1-2år 0% 25% 500 5% 91 0

2-3 år 0% 25% 500 2% 40 0

3-5 år 0% 30% 600 4% 68 0

5- 0% 30% 600 59% 97 900*

*ränteswapavtal

Beslutad begränsning och verklig fördelning av räntebindningstiden i kommunkoncernen. 

Den genomsnittliga räntebindningstiden i kom-
munkoncernen har uppgått till 9,2 år (2,6 år i 
kommunen och 12,8 år i bolagskoncernen) och 
den genomsnittliga upplåningsräntan har uppgått 
till 2,05 procent (0,8 procent i kommunen och 
2,65 procent i bolagskoncernen). 

Bolagskoncernens ränteswapavtal är tecknade 
före kommunfullmäktige tog beslut om ekonomi-
styrdirektivet för kommunkoncernen vilket 
medför att begränsningsreglerna i direktivet 
avseende räntebindning inte upprätthålls. 

Kreditrisk
Eftersom kommunen har en nettoskuld (krediter 
minus likvida tillgångar) som överstiger 50 mnkr 
ska refi nansieringsrisken minskas genom att lånens 
kapitalförfall ska spridas över tid enligt nedanstå-
ende beslutad andelsbegränsning. 
Beslutad begränsning och verklig fördelning av 
kapitalbindningstiden för kommunkoncernens lån 

Den genomsnittliga kapitalbindningstiden i 
kommunkoncernen uppgick till 2,3 år varav fyra 
år i kommunen och 1,4 år i bolagskoncernen).

Kapital-
bindning

Begr 
Min

Begr 
Max

Fördeln
kon-

cernen 
2016

Fördeln 
kom-

munen 
2016

Fördeln 
SCAB 
2016

Inom 1 år 0% 50% 38% 26% 45%

1-3 år 0% 30% 31% 28% 33%

3-5 år 0% 30% 18% 9% 23%

5-7 år 0% 30% 8% 24% 0%

7-10 är 0% 30% 4% 13% 0%

Lånens förfallostruktur i kommunkoncernen (mnkr):

År Kommunen SCAB

Inom 30 dgr 27 382

2017 121 117

2018 55 265

2019 40 100

2020 68 255

2021 50

2022 55

2023 85

2024 40

2025 32
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Motpartsrisk
Kreditrisken kan påverkas av antalet motparter. 
För att minska denna risk ska fi nansieringen 
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. Lånestocken har upplånats av Kom-
muninvest och swapavtalen tecknats med SE-
banken.

Borgensåtaganden
Borgensåtaganden och ägande av andra bolag 
innebär ett risktagande. Under 2016 minskade 
kommunens totala borgensåtagande med 65,6 
mnkr. Kommunens åtaganden fördelas enligt 
följande:

 

Borgensåtaganden*
Borgens-

åtganden, 
mnkr

Borgens-
avgift, tkr

Borgens-
avgift, %

P, Staffanstorps 
Centrum AB 1 119,3 3 109 0,28

P, Sydvatten AB 43,6 177 0,25

P, Staffanstorps 
Tennisklubb 4,0

P, Sysav pensionsutfäs-
telser 3,3

P, Malmöregionens 
Avlopp AB 1,2

S, SBAB Kommunalt 
förlustansvar 0,1

Totalt 1 171,5 3 286 0,26

* P=proprie, såsom för egen skuld.
S=solidariskt, delat ansvar. Borgenären kan kräva en, fl era 
eller alla.

 
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 pensionsåtagand-
ena på framtidens skattebetalare.

Kommunen anlitar KPA för beräkning av 
framtida pensioner. KPA:s prognoser påverkas 
bland annat av reallöneutveckling, infl ation, 
statslåneränta, nyanställningar och avgångar.

Redogörelse enligt Rådet för kommunal redovisning 
2016-12-31 (mnkr)

Avsättning för pensioner -438,8

Ansvarsförbindelse       0

Finansiella placeringar (bokfört värde) 0

Totala förpliktelser – fi nansiella placeringar 
(bokfört värde) -438,8

Finansiella placeringar(marknadsvärde) 0

Återlånade medel -438,8

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 återfi nns 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. 2016 inbetalades åtta mnkr inklusive 
löneskatt i premier. 

Den avgiftsbestämda delen beräknas till 22,6 
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 pensionsåtagandet 
disponeras helt av den anställde för eget val av 
förvaltare. Summan uppgår till cirka 4,5 procent 
av lönesumman. Pensionsutbetalningarna uppgick 
till 22,7 mnkr inklusive löneskatt. Den del av 
avsättningen, som avser garanti- och särskild 
avtalspension, ökade med 0,8 mnkr under 2016. 
Den del av avsättningen som tidigare har redovi-
sats som ansvarsförbindelsen, som avser pensions-
rätt intjänad till och med 1997, minskade 2016 
med nio mnkr. 

Totalt överstiger pensionskostnaderna budget 
med knappt tre mnkr. Orsaken förklaras under 
rubriken budgetavvikelse och prognossäkerhet 
nedan.

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



FÖ
R

V
A

LTN
IN

G
SB

ER
Ä

TTELSE

36

EKONOMI

Resultaträkning, 2016-12-31, mnkr

Fullfonderings-
modell Blandmodell

Verksamhetens intäkter 416,8 416,8

Verksamhetens kost-
nader -1 405,8 -1 412,9

Av- och nedskrivningar -31,4 -31,4

Verksamhetens netto-
kostnad -1 020,4 -1 027,5

Skatteintäkter 985,3 985,3

Generella statsbidrag 
och utjämning 100,0 100,0

Finansiella intäkter 15,2 15,2

Finansiella kostnader -50,2 -54,2

Förändring av eget 
kapital 29,9 18,8

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 beslutsfatta-
re har över den egna ekonomiska utvecklingen är 
hur budget och utfall överensstämmer. Med 
undantag av ett år, år 2015, har resultaten varje 
enskilt år mellan år 1998 och 2016 varit högre än 
budgeterat. För år 2015 blev resultatet 2,3 mnkr 
lägre än budgeterat (inklusive  jämförelsestörande 
poster uppgående till elva mnkr netto). 

Under året har fyra månadsrapporter och en 
delårsrapport tagits fram. Det prognostiserade 
resultatet var vid första uppföljningen i mars var 
6,5 mnkr. Delårsrapporten i augusti pekade på ett 
resultat på +30,8 mnkr att jämföras med bokslu-
tets +29,9 mnkr. De största förklaringarna till 
budgetavvikelsen på cirka 26 mnkr redovisas 
nedan.

Markförsäljning +68 mnkr

Driftbidrag Staffanstorps Centrum AB -42 mnkr

Pensioner -3 mnkr

Finansnetto -3 mnkr

Reserv  +2 mnkr

Skatteintäkter och utjämning +3 mnkr

Skattefi nansierad verksamhet +1 mnkr

Total budgetavvikelse    +26 mnkr

Årets markförsäljningar har sammantaget uppgått 
till 68 mnkr. 

De beslutade driftsbidragen till Staffanstorps 
Centrum har uppgått till drygt 44 mnkr (budgete-
rat till två mnkr) och listas nedan.

Utrangering komponenter rådhuset, kulturlyftet 9 000

Tillagningskök Ryttarebyn 8 260

Ventilation Hjärupslundsskolan 8 000

Träterasser Hjärupslundsskolan 1 100

Rivning Trekantens förskola 2 456

Nedskrivning Trekantens förskola 8 690

Nedskrivning Kyrkheddinge förskola 3 813

Projekteringskostnader bad 586

Ombyggnad ridhuset 388

Driftbidrag avs  intäktsförluster för lokaler med 
annan hyresgäst än Staffanstorps kommun 2 000

Summa 44 293

Budgetavvikelsen avseende de totala pensionskost-
naderna uppgick till knappt tre mnkr och förkla-
ras främst av att avsättningen för pensioner 
intjänade före år 1998 (tidigare ansvarsförbindel-
se) minskar i långsammare takt än förväntat.

Finansnettot uppvisade en negativ avvikelse mot 
budget på två mnkr. Nio mnkr avser lägre vinst 
vid försäljning av fonder än planerat. Staffanstorp 
har bidragit till Kommuninvests kapitaluppbygg-
nad fullt ut vilket innebär att årets utdelning kan 
intäktsföras med knappt fyra mnkr. Budgeterade 
låneräntan uppgick till 2,2 procent i genomsnitt 
medan utfallet uppgick till 0,8 procent. Skillnaden 
avser både lägre räntor på de rörliga lånen men 
också att de lån som förfallit kunnat bindas om till 
lägre räntesats.

Kommunen budgeterade med 3,5 mnkr i reserv 
för oförutsedda kostnader, varav 2,6 mnkr inte 
förbrukats. 

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

Tillsammans uppvisar nämnder och resultaten-
heter en budgetavvikelse på +1 mnkr. Den avgifts-
fi nansierade verksamheten har bedrivits utan 
avvikelser mot budget. Störst positiv avvikelse har 
barn- och utbildningsnämnden med +3,9 mnkr 
inklusive resultatenheter (+2,5 mnkr exklusive) 
och störst negativa avvikelser har socialnämnden 
med -4,9 mnkr. Bokslutsanalyser till respektive 
verksamhet fi nns längre bak i årsredovisningen. 

Koncernen Staffanstorps Centrum AB uppvisar 
ett resultat efter fi nansnetto på 1,3 mnkr, en 
budgetavvikelse på +8,1 mnkr. Avvikelsen förkla-
ras bland annat av lägre kostnader i SKF under 
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EKONOMI

2016. Minskade kostnader för reaförluster från 
försäljning av fastigheter och bostadsrätter i SKF 
och minskade kostnader för förgävesprojekt i SKF 
förbättrade resultatet med 9,5 mnkr.

Nämndernas budgetavvikelser (exklusive resultatenheter)

Nämnd (tkr) Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse

Politisk verksamhet 3 983 3 900 -83

Kommunstyrelsen 43 061 109 735 66 674* 

Tekniska nämnden 45 091 46 750 1 659

Samarbetsnämnd 2 1 534 1 700 166

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -2 807 -2 000 807

Kultur- och fritidsnämnden 44 114 45 485 1 372

Barn- och utbildningsnämnden 624 236 626 700 2 464

Socialnämnden 249 652 244 780 -4 872

Summa 1 008 863 1 077 050 68 187

*varav 67,8 mnkr avser markförsäljning
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lagen om kommunal redovisning (KRL) och 
rekommendationer från Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR) förutom när det gäller pensio-
ner där Staffanstorps kommun har valt att redovi-
sa pensionsskulden i enlighet med den så kallade 
fullfonderingsmodellen, se ytterligare kommenta-
rer under rubriken Pensionsförpliktelser och 
gällande klassifi ceringen av hyresavtalen, se 
ytterligare kommentarer under rubriken Hyres- 
och leasingavtal. 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 infl yta. 

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 2016-12-
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 m.m. De 
kommunala bolagen använder sig av årsredovis-
ningslagen 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 fi gur på sidan 10. Eliminering av koncerninter-
na mellanhavanden har gjorts enligt väsentlighets-
princip. 

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

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 avviker från 
tidigare prognos med 948 tkr. 

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. 

KOSTNADER
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 
görs för den beräknade nyttjandeperioden med 
linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet 

REDOVISNINGSPRINCIPER

REDOVISNINGSPRINCIPER
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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. 
Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast 
längre avskrivningstiden. 

För tillgångar införskaffade under 2016 med 
betydande komponenter, som har olika nyttjande-
perioder, tillämpas komponentavskrivning. Som 
betydande komponenter betraktas komponenter 
överstigande ett prisbasbelopp.

Avskrivningstider
• Immateriella tillgångar: 5 år
• Publika fastigheter (gator, vägar och parker):   
 10-100 år
• Vatten- och avloppsledningar: 50-100 år
• Pumpstationer: 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 fi nns om-
ständigheter som pekar på att redovisat värde är 
för högt. 

Finansiella anläggningstillgångar
Värdering av de fi nansiella 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 klassifi ceras som anläggningstillgång 
om beloppet överstiger gränsen för obetydligt 
värde. Gränsen för obetydligt värde har satts till 
ett prisbasbelopp (2016; 44 300 kronor). Det 
gäller som en gemensam gräns för materiella – och 
immateriella tillgångar och därmed också för 
fi nansiella avtal. 

Lånekostnader
Alternativmetoden har tidigare tillämpats vid 
redovisning av lånekostnader, det vill säga att i 
anskaffningsvärdet för investeringar ingår låne-
kostnader. Under 2016 har övergång skett till 
huvudmetoden, det vill säga att lånekostnader 
belastar resultatet för den period de hänför sig till. 

EXPLOATERINGSTILLGÅNGARNA
Exploateringstillgångarna är bokförda som 
omsättningstillgångar och redovisas löpande.

HYRES- OCH LEASINGAVTAL
Ett leasingavtal har klassifi cerats som ett fi nansiellt 
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 1 prisbasbe-
lopp (2016; 44 300 kronor) alternativt har en 
avtalstid som understiger tre år har klassifi cerats 
som operationella leasingavtal, även om de i övrigt 
uppfyller kriterierna för ett fi nansiellt avtal. 

Det hyresavtal som fi nns mellan kommunen och 
Staffanstorps kommunfastigheter avseende 
verksamhetslokaler har inte klassifi cerats som 
fi nansiella leasing då de ekonomiska fördelarna 
och riskerna inte bedöms vara förknippade 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 medfi nansiering för respek-
tive projekt. Upplösning av projektet utbyggnad 
av södra stambanan har ännu inte påbörjats, 
avtalet löper till och med år 2021, järnvägsutred-
ning för Simrishamnsbanan upplöstes helt under 
2014. 

Omklassifi cering har gjort av statlig infrastruk-
turersättning från långfristig skuld till andra 
avsättningar då inget startdatum för utbetalning är 
beslutat. 

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. 

REDOVISNINGSPRINCIPER
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REDOVISNINGSPRINCIPER

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 
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 anställ-
da i kommunen är beräknade enligt RIPS07. 
Pensionsåtaganden för anställda i de bolag som 
ingår i kommunkoncernen redovisas enligt 
Bokföringsnämndens allmänna råd. 

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

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

Kassafl ödesrapport
Visar hur kommunen fi nansierat 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 infl ytande. 

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 fi nansierats 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 självfi nansierade tillgångar. 
Beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. 

tkr = tusentals kronor
mnkr = miljontals kronor

Siffror inom parantes avser föregående år.
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RESULTATRÄKNING

Kommunen Kommunkoncernen

RESULTATRÄKNING
Redovisas i mnkr Not

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Verksamhetens intäkter 1,8 416,8 250,4 204,8 430,9 313,6

Verksamhetens kostnader 2,8 -1 405,8 -1 244,2 -1 262,6 -1 377,0 -1 236,2

Av- och nedskrivningar 3 -31,4 -30,6 -30,1 -82,3 -76,7

Verksamhetens nettokostnader -1 020,4 -1024,4 -1 087,9 -1 028,4 -999,3

Skatteintäkter 4 985,3 924,6 994,5 985,3 924,6

Generella statsbidrag och utjämning 5 100,0 95,4 87,4 100,0 95,4

Finansiella intäkter 6 15,2 35,7 21,0 12,3 33,4

Finansiella kostnader 7 -50,2 -28,6 -11,4 -36,9 -65,0

Resultat före extraordinära poster 29,9 2,7 3,6 32,4 -10,8

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 29,9 2,7 3,6 32,4 -10,8
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BALANSRÄKNING

Kommunen Kommunkoncernen

BALANSRÄKNING
Redovisas i mnkr Not

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Bokslut
2015

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9 8,8 6,2 8,8 6,2

Materiella anläggningstillgångar 10 915,1

Mark, byggnader och tekn. anläggning 950,4 875,5 1 895,7 1 866,9

Pågående nyanläggningar 11,5 24,9

Maskiner och inventarier 41,1 27,6 194,3 152,3

Finansiella anläggningstillgångar 11 555,8 548,0 546,8 407,1 398,2

Summa anläggningstillgångar 1 556,2 1 457,3 1 461,9 2 517,3 2 448,5

Omsättningstillgångar   

Förråd och exploatering 12 63,4 59,0 105,3 63,4 59,0

Fordringar 13 139,1 127,9 111,2 142,0 152,4

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

Kassa och bank 15 66,7 35,9 67,7 143,1 44,8

Summa omsättningstillgångar 269,3 222,8 284,2 354,6 262,2

Summa tillgångar 1 825,5 1 680,2 1 746,1 2 871,8 2 710,7

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 16

Årets resultat 29,9 2,7 3,6 32,4 -10,9

Resultatutjämningsreserv 15,4 15,4

Övrigt eget kapital 303,7 300,8 336,8 185,2 189,3

Summa eget kapital 349,0 318,9 340,4 217,5 178,4

Avsättningar   

Avsättning för pensioner 17 438,8 446,6 435,4 438,8 446,6

Avsättningar för skatter 14,1 10,1

Andra avsättningar 18 62,5 9,4 67,5 15,3

Summa avsättningar 501,3 456,0 435,4 520,4 472,0

Skulder   

Långfristiga skulder 19 757,3 704,7 777,7 1 876,6 1 844,0

Kortfristiga skulder 20 217,8 200,5 192,5 257,2 216,4

Summa skulder 975,1 905,2 970,2 2 133,8 2 060,4

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 825,5 1 680,2 1 746,1 2 871,8 2 710,7

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

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

Övriga ansvars- och borgensåtaganden 21 1 171,5 1 237,1 1 550,2 52,3 43,0
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KASSAFLÖDESRAPPORT

Kommunen Kommunkoncernen

KASSAFLÖDESRAPPORT  
Redovisas i mnkr Not

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Budget
2016

Bokslut
2016

Bokslut
2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat efter extraordinära poster 22 29,9 2,7 3,6 32,4 -10,8

Ökning/minskning av avsättningar 23 45,2 -13,7 -17,7 48,3 -9,0

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 24 -9,3 -39,5 23,9 41,5 54,2

Medel från verksamheten före förändring av rörelse-
kapital 65,7 -50,4 9,8 122,1 34,4

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar -11,3 -16,7 0,0 10,4 -19,7

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 17,4 7,9 0,0 40,9 -324,5

Ökning (-)/minskning (+) exploatering -4,4 46,3 0,0 -4,4 46,3

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

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 67,4 -12,9 9,8 168,9 -263,5

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv materiella anläggningstillgångar 25 -68,6 -87,7 -94,9 -115,1 -135,0

Försäljning materiella anläggningstillgångar 26 0,4 0,0 0,0 12,9 0,0

Förvärv fi nansiella anläggningstillgångar 27 -28,0 -82,2 -60,0 -28,0 -62,7

Försäljning fi nansiella anläggningstillgångar 28 20,1 61,5 43,0 20,1 61,5

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -76,1 -108,4 -111,8 -110,1 -136,2

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 29 89,5 89,6 95,8 89,5 314,5

Minskning av skuld 30 -50,0 0,0 0,0 -50,0 0,0

Ökning långfristiga fordringar 31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Minskning långfristiga fordringar 32 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 39,5 89,6 102,0 39,5 314,5

ÅRETS KASSAFLÖDE 30,8 -31,7 0,0 98,3 -85,2

Likvida medel vid årets början 35,9 67,7 67,7 44,8 130,0

Likvida medel vid årets slut 66,7 35,9 67,7 143,1 44,8
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NOTER

Kommunen Koncernen

NOTER SPECIFIKATION
   Not

 Bokslut 
2016

 Bokslut 
2015

 Bokslut 
2016

 Bokslut 
2015

VERKSAMHETENS INTÄKTER 1

Statsbidrag 123,3 56,6 123,3 56,6

Barnomsorgsavgifter 21,8 20,4 21,8 20,4

Äldreomsorgsavgifter 12,9 11,6 12,9 11,6

Hyror och arrenden 18,0 19,5 46,2 28,2

Försäljning av verksamhet 36,9 27,0 36,8 27,3

Försäljningsmedel 2,0 2,3 2,0 2,3

Reavinster 18,3 0,1 19,2 4,5

Försäljning av exploateringsverksamhet 84,0 46,7 84,0 46,7

Övrigt 99,7 66,3 84,7 109,8

Summa 416,8 250,4 430,9 313,6

VERKSAMHETENS KOSTNADER 2

Personalkostnader exklusive pensionskostnader 514,8 483,8 536,1 505,5

Pensionskostnader 43,5 38,1 44,8 39,9

Material 34,2 45,3 34,2 45,3

Hyror och fastighetsservice 147,6 126,0 44,3 120,3

Transporter och resor 19,6 17,7 19,6 17,7

Försäkringsavgifter och riskkostnader 3,4 3,6 7,4 7,5

Köp av verksamhet 491,5 420,4 491,5 420,4

Data- och telekommunikation 2,9 4,3 2,9 4,3

Övriga främmande tjänster 5,3 5,2 5,3 5,2

Bidrag 29,3 26,0 29,3 26,0

Kraftinköp och transportkostnad i överliggande nät 0,0 0,0 13,1 11,2

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

Övrigt 113,6 73,8 148,3 26,4

Summa 1 405,8 1 244,2 1 377,0 1 236,2

AVSKRIVNINGAR     3

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

Avskrivningar byggnader och anläggningar 22,7 20,5 65,5 57,7

Avskrivningar maskiner och inventarier 6,5 7,8 14,7 16,7

Nedskrivningar 0,0 0,2 0,0 0,2

Summa avskrivningar 31,4 30,6 82,3 76,7

För uppgift om avskrivningstider se avsnittet redovisningsprinciper på sidan 37.

SKATTEINTÄKTER 4

Preliminär kommunalskatt 989,1 925,4 989,1 925,4

Preliminär slutavräkning innevarande år -4,8 1,0 -4,8 1,0

Slutavräkningsdifferens föregående år 1,0 -1,7 1,0 -1,7

Summa skatteintäkter 985,3 924,6 985,3 924,6
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Bokslut 
2016 

Bokslut  
2015

Bokslut 
2016

 Bokslut 
2015

GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 5

Inkomstutjämningsbidrag 96,2 91,0 96,2 91,0

Kommunal fastighetsavgift 38,8 37,3 38,8 37,3

Bidrag för LSS-utjämning -42,4 -42,0 -42,4 -42,0

Kostnadsutjämningsbidrag 1,7 -5,8 1,7 -5,8

Regleringsbidrag -0,8 0,8 -0,8 0,8

Införandebidrag 4,6 11,7 4,6 11,7

Strukturbidrag 0,0 2,4 0,0 2,4

Tillfälligt stöd med anledning av fl yktingsituationen 2,0 0,0 2,0 0,0

Summa generella statsbidrag och utjämning 100,0 95,4 100,0 95,4

FINANSIELLA INTÄKTER 6

Utdelning aktier andelar 3,6 0,0 3,6 0,0

Utdelning fonder 0,0 0,0 0,0 0,0

Ränteintäkter 0,1 0,2 0,3 0,2

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

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

Övriga fi nansiella intäkter 0,0 0,1 0,0 0,8

Summa fi nansiella intäkter 15,2 35,8 12,3 33,4

FINANSIELLA KOSTNADER 7

Räntekostnader 5,3 6,2 36,3 64,9

Finansiella kostnader pensioner 0,4 0,0 0,4 0,0

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

Övriga fi nansiella kostnader 0,1 0,0 0,1 0,0

Finansiella kostnader koncernföretag 44,3 22,3 0,0 0,0

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

  varav driftsbidrag till Staffanstorps Kommunfasigheter AB     
  (jämförelsestörande post) 44,3 0,0 0,0 0,0

Summa fi nansiella kostnader 50,2 28,6 36,9 65,0

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 8

Verksamhetens intäkter

Reavinst exploatering 49,5 0,0 49,5 0,0

Reavinst fastighetsförsäljning 18,3 0,0 18,3 0,0

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

Verksamhetens kostnader

Driftsbidrag till Staffanstorps Kommunfastigheter AB 44,3 17,3 0,0 0,0

Summa jämförelsestörande poster 23,5 -11,0 67,8 6,3
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Not

Bokslut 
2016

Bokslut 
2015

Bokslut 
2016

Bokslut 
2015

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 9

Förvärvade IT-system

Anskaffningsvärde 21,3 16,5 21,3 16,5

Ackumulerade avskrivningar -12,4 -10,3 -12,4 -10,3

Bokfört värde 8,8 6,2 8,8 6,2

Immateriella tillgångar

Redovisat värde vid årets ingång 6,2 6,6 6,2 6,6

Investeringar 3,2 1,7 3,2 1,7

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

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

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

Överföring från eller till annat slag av tillgång 1,5 0,0 1,5 0,0

Redovisat värde vid årets utgång 8,8 6,2 8,8 6,2

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 10

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 1 127,6 1 029,9 2 477,2 2 401,9

Ackumulerade avskrivningar -177,2 -154,5 -417,2 -357,3

Ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 -152,8 -152,8

Bokfört värde 950,5 875,5 1 907,1 1 891,8

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets ingång 875,5 744,6 1 891,8 1 845,4

Investeringar 43,9 81,6 51,3 81,7

Överfl yttat till investeringsinkomster 0,0 0,3 0,0 0,3

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade tillgångar -0,4 -0,1 -12,8 -48,8

Nedskrivningar 0,0 -0,2 0,0 0,0

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 0,0 -18,7 0,9

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

Överfl yttat till exploateringsprojekt 0,0 -0,2 0,0 -0,2

Överfl yttat från exploateringsprojekt 54,1 32,4 54,1 32,4

Avskrivningar -22,7 -20,5 -58,7 -57,6

Redovisat värde vid årets utgång 950,5 875,5 1 907,1 1 891,8

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 103,0 83,0 355,0 296,5

Ackumulerade avskrivningar -61,9 -55,4 -160,8 -144,3

Ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Bokfört värde 41,1 27,6 194,2 152,2

Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets ingång 27,6 30,9 152,2 117,2

Investeringar 21,5 4,4 60,5 51,7

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

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

Avskrivningar -6,5 -7,7 -16,8 -16,7

Överföring från eller till annat slag av tillgång -1,5 0,0 -1,5 0,0

Redovisat värde vid årets utgång 41,1 27,6 194,2 152,2
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 Bokslut 
2016

Bokslut
2015

 Bokslut 
2016

 Bokslut 
2015

Specifi kation materiella anläggningstillgångar

Råmark 161,5 158,0

Mark för bebyggda fastigheter 20,0 20,0

Mark byggnader och tekniska anläggningar 1 895,7 1 866,9

Mark för publika fastigheter 0,3 0,3

Mark för affärsfastigheter 2,8 2,8

Förvaltningsbyggnader 0,2 0,2

Idrotts och fritidsanläggningar 70,5 73,8

Gator och vägar 199,9 144,0

Offentlig belysning 18,4 15,7

Parkområden GC-vägar 88,6 79,0

Förbättringsutgifter på annans fastighet (hyresfastigheter) 8,5 8,9

Övriga publika fastigheter 9,5 9,5

Pågående ny -/till- /ombyggnad 41,3 67,0 11,5 24,9

Vatten- och avloppsanläggningar 328,8 296,3

Renhållningsanläggningar 0,2 0,2

Maskiner och inventarier 41,1 27,6 194,2 152,2

Summa 991,5 903,1 2 101,4 2 044,0

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 3,5 mnkr (4,9 mnkr) därav klassifi ceras 1,3 mnkr 
(2,1 mnkr) som ej uppsägningsbara operationella leasingavtal vilka överstigande 3 år.

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande tre år

Minimileaseavgifter

Med förfall inom ett år 2,2 2,8 4,7 5,4

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

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

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 11

Ingående värde 548,0 527,3 398,2 397,0

Minskning fi nanisella anläggningstillgångar -20,1 -92,6 -20,1 -20,3

Ökning fi nanisella anläggningstillgångar 28,0 113,2 29,0 21,5

Nedskrivning 0,0 0,0 0,0

Summa fi nansiella anläggningstillgångar 555,8 548,0 407,1 398,2

Specifi kation fi nansiella anläggningstillgångar koncernen

Värdepapper, andelar 403,4 395,5

Övriga

Långfristiga fordringar 2,7 2,7

Uppskjuten skattefordran 1,0

Summa fi nansiella anläggningstillgångar koncernen 407,1 398,2

Specifi kation fi nansiella anläggningstillgångar kommunen

Aktier/andelar i koncernföretag

Staffanstorps Centrum AB 149,8 149,8

Business Port Staffanstorp AB 0,1 0,1

Summa aktier/andelar i koncernföretag 149,9 149,9
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 Bokslut 
2016

 Bokslut 
2015

 Bokslut 
2016

 Bokslut 
2015

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 1,0 1,0 1,0

Andelar i intresseföretag 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa övriga aktier/andelar 12,6 12,6 12,6 12,6

Andelar 2016 2015 2016 2015

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

Summa 4,8 4,8 4,8 4,8

*Staffanstorps kommun har vid inträdet erlagt andelskapital/medlemsinsats motsvarande 600 000 kronor. Medlemsinsatsen 
fi nns redovisad som en fi nansiell anläggningstillgång. Det sammanlagda insatskapitalet i Kommuninvest uppgår per 2016-12-
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

Räntor klass A 18,0 0,0 18,0 0,0

Agenta multistrategi 65,5 67,1 65,5 67,1

Agenta svenska aktier 72,4 82,8 72,4 82,8

Agenta globala aktier 27,5 35,2 27,5 35,2

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

Agenta alternativa räntor 131,6 121,6 131,6 121,6

Summa aktie- och räntefonder 330,0 321,7 330,0 321,7

LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Övriga 0,0 0,4 0,0 0,0

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

PERIODISERADE INVESTERINGSBIDRAG

Sysav återvinningsstation 6,0 6,4 6,0 6,4

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

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

Summa periodiserade investeringsbidrag 56,0 56,5 56,0 56,5

FÖRRÅD OCH EXPLOATERING

Exploateringsverksamhet 12

Ingående värde 18,4 32,6 18,4 32,6

Årets resultat

Bostadsområden 6,3 15,3 6,3 15,3

Industriområden 10,3 3,1 10,3 3,1

Summa exploateringsverksamhet 16,6 18,4 16,6 18,4

FÖRPROJEKT EXPLOATERING

Pågående förprojekt exploatering 46,8 40,6 46,8 40,6

Summa förprojekt exploatering 46,8 40,6 46,8 40,6
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 Bokslut 
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2016
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2015

FORDRINGAR 13

Kundfordringar 31,0 23,9 29,7 23,4

Momsfordringar 19,2 21,7 21,3 28,6

Statsbidragsfordringar 18,8 16,8 18,8 16,8

Fordran dotterbolag 1,8 0,6 0,0 0,0

Övriga kortfristiga fordringar 11,4 9,7 11,7 16,2

Förutbetalda kostnader 12,4 15,2 12,4 20,7

Upplupna hyresintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

Upplupna statsbidrag 23,7 26,3 23,7 26,3

Upplupen infrastrukturersättning 9,9 12,4 9,9 12,4

Övriga interimsfordringar 10,9 1,1 14,5 8,0

Summa 139,1 127,9 142,0 152,4

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 66,7 35,9 143,1 44,8

Summa 66,7 35,9 143,1 44,8

Staffanstorps kommun inklusive helägda kommunföretag har avtal om fi nansiella 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 318,9 316,2 178,4 189,3

Justering ingående eget kapital 0,2 6,9

Effekt av byte av redovisningsprincip

  varav öronmärkt Tillväxt 7000 30,2 30,2

Uppskjuten skatt på övervärde i koncern

Justerat ingående belopp för eget kapital 319,1 316,2 185,2 189,3

ÅRETS RESULTAT 29,9 2,7 32,4 -10,9

Utgående balans eget kapital 349,1 318,9 217,5 178,4

Fördelning utgående balans

Anläggningskapital 297,7 296,5 120,1 132,5

Rörelsekapital 51,4 22,4 97,4 45,9

Summa 349,1 318,9 217,5 178,4

Varav

  kommunen 350,3 319,7

  VA-verket -7,8 -8,6

  renhållningen 6,6 7,8
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AVSÄTTNINGAR 17

Avsättning för pensioner

Pensioner exklusive ÖK-SAP

Ingående avsättning 14,7 14,6 14,7 14,6

Nya förpliktelser under året 0,3 0,3 0,3 0,3

Varav

  nyintjänad pension 0,1 0,1 0,1 0,1

  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 14,7 14,7 14,7

ÖK-SAP= Överenskommen särskild avtalspension

FÖRTROENDEVALDA

Ingående avsättning 1,9 1,9 1,9 1,9

Nya förpliktelser under året 1,8 0,0 1,8 0,0

Varav

  nyintjänad pension 1,8 0,0 1,8 0,0

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

  överfört till ordinarie beräkning 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående avsättning förtroendevalda 3,7 1,9 3,7 1,9

Särskild avtals- och visstidspension

Ingående avsättning 8,9 9,3 8,9 9,3

Nya förpliktelser under året 2,0 1,4 2,0 1,4

Varav

  nyintjänad pension 2,0 1,4 2,0 1,4

  övrig post 0,0 -0,2 0,0 -0,2

Årets utbetalningar -1,2 -1,8 -1,2 -1,8

Utgående avsättning särskild avtals- och visstidspension 9,7 8,9 9,7 8,9

Pensioner tidigare ansvarsförbindelse

Ingående avsättning 334,0 344,6 334,0 344,6

Nya förpliktelser under året 7,9 5,8 7,9 5,8

Varav

  nyintjänad pension 2,3 0,0 2,3 0,0

  ränte och basbeloppsuppräkningar 4,4 6,1 4,4 6,1

   ändrad diskonteringsränta 0,0 0,0 0,0 0,0

  övrig post 1,2 -0,3 1,2 -0,3

   överfört till ordinarie beräkning 0,0 0,0

Årets utbetalningar -16,8 -16,4 -16,8 -16,4

Utgående avsättning pensioner tidigare ansvarsförbindelse 325,0 334,0 325,0 334,0

Avsättning särskild löneskatt på pensionsavsättningar 85,7 87,2 85,7 87,2

Summa avsättningar för pensioner 438,8 446,6 438,8 446,6

Aktualitetsgrad 97% 96% 97% 96%
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Andra avsättningar 18

Övriga avsättningar 0,6 0,0 5,6 5,9

Avsättning för skatter 14,1 10,1

Avsättning för exploateringsbidrag *)

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

Nya avsättningar 0,0 0,0 0,0 0

Ianspråktagna avsättningar -7,0 0,0 -7,0 0

Summa avsättning för exploateringsbidrag 2,3 9,3 2,3 9,3

Avsättning för infrastrukturersättningar **)

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

Nya avsättningar 15,5 0,0 9,5 0,0

Ianspråkstagna avsättningar 6,0 0,0 0,0 0,0

Summa avsättning för infrastrukturersättning 9,5 0,0 9,5 0,0

Avsättning för garantibesiktningar ***)

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

Nya avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Avsättning för statlig infrastruktur ****)

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

Nya avsättningar 50,0 0,0 50,0 0,0

Ianspråkstagna avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa avsättning för statlig infrastruktur 50,0 0,1 50,0 0,1

Summa  andra avsättningar 62,5 9,4 81,6 25,4

*) Avsättningen avser främst exploateringsområdet Hjärupspark som ska vara färdigställt under 2017 enligt plan. 
**) Avser infrastrukturersättningar genererade från exploateringsprojekt under 2016, främst Vikhem etapp III, Åkerslundshu-
sen och Hjärup NO etapp II.
***) Avsättningen har ianspråktagits i sin helhet under året.

Långfristiga skulder 19

Lån i banker och kreditinstitut 573,0 498,0 1 692,3 1 637,3

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut anges i den ekonomiska analysen på sidan 34.

Långfristig skuld statlig infrastruktur

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

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

Förutbetalda intäkter som regleras över fl era år

Gatukostnadsersättningar 36,3 26,6 36,3 26,6

Investeringsbidrag 71,4 66,4 71,4 66,4

Skuld anslutningsavgifter 66,5 57,0 66,5 57,0

Pågående arbeten 10,1 6,7 10,1 6,7

Summa förutbetalda intäkter som regleras över fl era år 184,3 156,7 184,3 156,7

Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som
motsvarande tillgång har. 

Summa långfristiga skulder 757,3 704,7 1 876,6 1 844,0
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Kortfristiga skulder 20

Leverantörsskulder 94,9 83,8 107,2 73,4

Personalens källskatt, sociala avgifter samt särskild löneskatt 22,6 21,5 23,4 21,5

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

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

Lönerelaterade skulder 3,2 3,4 3,3 3,4

Förutbetalda intäkter 21,7 24,2 29,6 25,0

Upplupna kostnader 19,8 16,1 26,0 21,3

Semester- och övertidsskuld 27,8 26,5 29,3 29,0

Övriga kortfristiga skulder 3,4 1,6 9,4 12,8

Summa kortfristiga skulder 217,8 200,5 257,2 216,4

Borgensåtaganden 21

Staffanstorps Centrum AB 1 119,3 1 194,3 0,0 0,0

AB Sydvatten 43,6 34,5 43,6 34,5

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

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 0,1 0,1 0,1

Övrigt 0,2 0,2

Summa borgensåtaganden 1 171,5 1 237,1 52,3 43,0

Solidarisk borgen Kommuninvest – Staffanstorps kommun har i juni 1995  ingått en solidarisk borgen såsom för gen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2016-12-31 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 iförhållan-
de till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning 
av den fi nansiella effekten av Staffanstorps kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 
2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 mnkr och totala tillgångar till 338 153 mnkr. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 951 mnkr (0,58 procent) och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 1 905 mnkr ( 0,58 procent ).

RESULTAT EFTER EXTRAORDINÄRA POSTER 22

Enligt resultaträkning 29,9 2,7 32,4 -10,8

Summa 29,9 2,7 32,4 -10,8

Ökning/minskning av avsättningar 23

Pensionsavsättning -7,9 -11,0 -7,9 -11,0

Avsättning infrastruktur 9,5 0,0 9,5 0,0

Avsättning exploateringsbidrag -7,0 0,0 -7,0 0,0

Avsättning garantibesiktningar -0,1 0,0 -0,1 0,0

Avsättning för statlig infrastruktur 50,0 0,0 50,0 0,0

Avsättning skatter 0,0 0,0 4,0 4,7

Övriga avsättningar 0,6 -2,7 -0,2 -2,7

Summa 45,2 -13,7 48,3 -9,0
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NOTER

Kommunen Koncernen

 NOTER SPECIFIKATION
Not

 Bokslut 
2016

 Bokslut 
2015

 Bokslut 
2016

 Bokslut 
2015

Justering för övriga ej likvidpåverkandeposter 24

Avskrivningar enligt resultaträkning 31,4 30,4 82,3 76,5

Nedskrivningar 0,0 0,2 0,0 0,2

Överföring från/till exploatering -54,1 -70,3 -54,1 -70,1

Omklassifi cering 0,0 0,4 0,0 0,4

Periodiserade investeringsinkomster -4,9 -0,3 -5,9 -0,3

Byte av redovisningsprincip pensioner 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar 18,3 0,1 19,2 46,9

Summa -9,3 -39,5 41,5 54,2

Förvärv materiella och anläggningstillgångar 25

Investeringar brutto -68,6 -87,7 -115,1 -135,0

Markinköp 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa -68,6 -87,7 -115,1 -135,0

Försäljning materiella anläggningstillgångar 26

Försäljningspris materiella anläggningstillgångar 0,4 0,0 12,9 0,0

Summa 0,4 0,0 12,9 0,0

Förvärv fi nansiella anläggningstillgångar 27

Aktier och andelar med mera -28,0 -82,2 -28,0 -62,7

Summa -28,0 -82,2 -28,0 -62,7

Försäljning fi nansiella anläggningstillgångar 28

Aktier och andelar med mera 20,1 61,5 20,1 61,5

Summa 20,1 61,5 20,1 61,5

Ökning av långfristiga skulder 29

Anläggningslån 75,0 87,0 75,0 314,5

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

Anslutningsavgifter 9,5 1,4 9,5 0,0

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

Minskning av långfristiga skulder 30

Amortering med mera 0,0 0,0 0,0 0,0

Omklassifi cering -50,0 0,0 -50,0 0

Summa -50,0 0,0 -50,0 0,0

Ökning långfristiga fordringar 31

Övr. långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Omklassifi cering 

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

Minskning långfristiga fordringar 32

Övriga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 0,0 0,0 0,0 0,0
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DRIFT

DRIFTREDOVISNING 
Redovisas i tkr Intäkter Kostnader Netto

Budget 
2016 Avvikelse

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder 374 163 1 383 026 -1 008 863 -1 077 050 68 187

Politisk verksamhet 741 4 724 -3 983 -3 900 -83

Kommunstyrelsen 35 959 150 761 -114 803 -113 252 -1 551

Markförsäljning, markarrende, Sockerbruksområdet, 
exploateringsnetto 105 901 34 159 71 742 3 517 68 225

Tekniska nämnden 1 243 46 334 -45 091 -46 750 1 659

Samarbetsnämnd 2 7 658 9 193 -1 534 -1 700 166

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 5 133 2 326 2 807 2 000 807

Kultur- och fritidsnämnden 6 177 50 290 -44 114 -45 485 1 372

Barn- och utbildningsnämnden 77 817 702 053 -624 236 -626 700 2 464

Socialnämnden 133 533 383 185 -249 652 -244 780 -4 872

Resultatenheter 386 623 385 396 1 226 0 1 226

Anneroskolan/Borggårdsskolan 36 108 35 421 687 0 687

Baldersskolan 33 065 33 853 -788 0 -788

Bibliotek 9 494 9 532 -37 0 -37

Borggård/Kyrkbyns förskolor och familjedaghem 19 195 19 688 -493 0 -493

Bråhögsbadet 10 055 9 949 106 0 106

Hagalidskolan 30 353 30 517 -163 0 -163

Hjäruplundsskolan 25 555 25 430 126 0 126

Hjärups skola/Tottarps skola 43 886 42 935 950 0 950

Kostsektionen 18 515 18 698 -183 0 -183

Lapptäcket/Ängslyckans förskola 18 623 18 046 577 0 577

Mellanvångens förskola 10 992 11 000 -8 0 -8

Mellanvångens skola 28 706 28 921 -215 0 -215

Musikskola 6 602 6 668 -66 0 -66

Ryttarebyns förskola 18 228 17 859 368 0 368

Stanstorpsskolan/Kyrkheddinge skola 40 176 40 013 163 0 163

Stationsbyn/Åkervindans förskola 14 855 15 074 -219 0 -219

Uppåkraskolan 12 120 11 478 642 0 642

Önsvalas förskola 10 095 10 315 -220 0 -220

Summa skattefi nansierad 760 785 1 768 422 -1 007 637 -1 077 050 69 413

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

Balansenhet VA 43 916 42 649 1 267 1 000 267

Renhållning 13 809 14 570 -761 -450 -311

Summa avgiftsfi nansierad 57 725 57 219 506 550 -44

Finansiering 22 366 70 586

Summa fi nansiering 22 366 70 586

Avgår avskrivningar -31 392

Intern ränta -10 098 -10 098

Avgår fi nansiella kostnader/Intäkter -15 229 -50 217

Summa 815 549 1 804 521

Interna poster -398 716 -398 716

Summa 416 833 1 405 804
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INVESTERING

Fleråriga projekt

INVESTERINGSREDOVISNING  2016
Redovisas i tkr

Utfall
2016

Budget
2016

Avvikelse
2016

Kalkyl
i Bu -16

Utfall
totalt

Prognos
totalt

Avslutsår
prognos

KOMMUNSTYRELSEN

IT infrastruktur 120 800 680 Årligen

Beslutsstödssystem 316 500 184 3 225 2 866 2 866 2016

Platina 200 200 4 119 3 910 3 910 2016

Kulturlyftet 438 2 700 2 262 2 700 438 3 138 2017

Ekonomisystem 1 613 500 -1 113 2 500 3 221 3 651 2017

Renovering bostadsrätt 211 -211 2016

Spontanidrottsplatser 1 000 1 000 3 367 2 367 2 367 2016

Räddningstjänst

Brand- och räddningsutrustning 93 200 107 Årligen

Sky-lift räddningstjänsten 7 608 7 500 -108 2016

Barn- och utbildningsnämnden

Uppåkraskolan 12 641 13 000 359 15 000 12 641 13 641 2017

Kultur- och fritidsnämnden

Hjärups idrottsplats 2016

Infrastrukturersättning 6 000 3 500 2 500 15 725 14 892 14 892

Utgifter 38 -38 42 806 41 943 41 943

Nettoinvestering -5 962 -3 500 2 462 27 081 27 051 27 051

Utlåningssystem biblioteket 155 -155 650 650 2016

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Digitalt arkiv 1 013 1 650 637 2 627 2 019 2 019 2016

Summa kommunstyrelsen

Inkomster 6 000 3 500 2 500 

Utgifter 24 246 28 050 3 804 

Nettoinvesteringar 18 246 24 550 6 304 
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INVESTERING

Fleråriga projekt

INVESTERINGSREDOVISNING  2016 
Redovisas i tkr

Utfall
2016

Budget
2016

Avvikelse
2016

Kalkyl
i Bu -16

Utfall
totalt

Prognos
totalt

Avslutsår
prognos

TEKNISKA NÄMNDEN

Skattefi nansierad verksamhet

Gemensamt gata-park 4 002 6 000 1 998 Årligen

GC Stp-Burlöv-Malmö 0 0 0 31 0 Utgår

Rekreationspark Hagalid 2021

Infrastrukturersättning 500 -500 5 000 0 5 000

Utgifter 18 500 482 10 000 3 398 10 000

Nettoinvestering 18 0 -18 5 000 3 398 5 000

Rekreationspark Hjärup 2018

Exploateringsbidrag 6 959 6 936 23 14 090 9 159 14 159

Utgifter 7 309 10 100 2 791 25 000 16 618 25 118

Nettoinvestering 350 3 164 2 814 10 910 7 459 10 959

Beläggning 6 478 6 000 -478 Årligen

GC Lommavägen 184 184 300 66 66 2017

Vikhemsvägen-Kronoslättsvägen 2016

Trafi kverket 1 500 1 500 0 2 000 2 010 2 010

Utgifter 2 650 2 440 -210 6 000 6 598 6 598

Nettoinvestering 1 150 940 -210 4 000 4 588 4 588

Skyltprogram 74 630 556 1 500 648 648 2016

Vesum naturområde 200 200 1 800 324 324 Utgår

Hjärup fyrspår 189 0 -189 0 189 32 500 2020

Detaljplan Banvallsvägen fyrspår 2016

Trafi kverket 74 74 413 413

Utgifter 178 -178 1 036 1 036

Nettoinvestering 104 0 -104 0 623 623

Detaljplan Stationsbron fyrspår 2016

Trafi kverket 36 36 532 532

Utgifter 1 641 -1 641 3 909 3 909

Nettoinvestering 1 605 0 -1 605 0 3 377 3 377

Busshållplats (Staffansvallen) 2016

Skånetrafi ken 455 455 440 455 455

Utgifter 995 200 -795 905 997 997

Nettoinvestering 540 200 -340 465 542 542

Trf åtg Slättvägen 700 700 0 700 2017

GC Industrivägen 2017

GC Västanvägen/Vädervägen 600 600 0 600 2017

PH Lings väg 2 000 2 000 0 0 2016

KH Park vid ån och GC 2018

Infrastrukturersättning 1 000 -1 000 3 300 0 3 300

Utgifter 1 000 1 000 3 300 0 3 300

Nettoinvestering 0 0 0 0 0 0

Summa Tekniska nämnden skattefi nansierad verksamhet

Inkomster 9 024 9 936 -912 

Utgifter 23 534 30 554 7 020 

Nettoinvesteringar 14 510 20 618 6 108 
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Fleråriga projekt

INVESTERING

INVESTERINGSREDOVISNING  2016 
Redovisas i tkr

Utfall
2016

Budget
2016

Avvikelse
2016

Kalkyl
i Bu -16

Utfall
totalt

Prognos
totalt

Avslutsår
prognos

TEKNISKA NÄMNDEN, BALANSENHET VA

Servisledningar Årligen

Inkomster 1 132 500 632 

Utgifter 1 961 500 -1 461 

Nettoinvestering 829 0 -829 

Relining 1 889 2 000 111 Årligen

Reningsverket 581 -581 Årligen

Brågarp västra ledningsrenovering 714 3 498 2 784 3 800 714 3 800 2018

Maskinvägen spv ledning och  pumpstn 77 -77 11 208 11 208 2016

Pumpstationer spillvatten 129 1 355 1 226 5 000 4 024 7 024 2017

Önsvala mätkammare 1 852 1 945 93 2 000 1 972 1 972 2016

Författarbyn 9 266 6 759 -2 507 49 900 37 064 50 000 2018

Mölleberga ledningar 2017

Inkomster 0 0 400

Utgifter 212 -212 212 1 712

Nettoinvestering 212 0 -212 0 212 1 312

Smidesvägen spill- och vattenledningar 69 -69 69 2 500 2017

Vattenomläggning KH mätkammare 952 -952 2016

VA Hjärup fyrspår 235 -235 235 30 535 2020

Övriga investeringar 0 Årligen

Summa VA

Inkomster 1 132 500 632 

Utgifter 18 149 16 057 -2 092 

Nettoinvesteringar 17 017 15 557 -1 460 

Totalt

Inkomster 16 156 13 936 2 220 

Utgifter 65 929 74 661 8 732 

Nettoinvesteringar 49 773 60 725 10 952 

Investeringsvolym netto mnkr 50 61 11 
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Etapp 1 av Hjärups rekreationspark har avslutats.
Beläggningsmedlen har främst använts till 

åtgärder i Författarbyn.
Projektet PH Lings väg har utgått i avvaktan på 

utredning om badets framtida verksamhet.  
Hälften av VA-investeringarna har förbrukats 

till fortsatt ledningsrenovering i Författarbyn. 
Relining har utförts huvudsakligen i Hjärup. Ett 
stort antal serviser har anlagts och genererat 
anslutningsavgifter.

Mätkammaren i Önsvala har tagits bort och 
nya ledningar mot Foodialedningen anlagts samt 
har VA-anläggningen vid Kyrkheddinge byggts 
om. Pumpstationen i Djurslöv har försenats då 
arbetena kräver att lantmäteriet godkänner 
ansökan om ledningsrätt.

INVESTERING

KOMMENTARER
Årets bruttoinvesteringar uppgår till 66 mnkr (55). 
De fördelas mellan kommunstyrelsen 24 mnkr, 
tekniska nämnden 24 mnkr och balansenhet VA 
18 mnkr.

Investeringarna har delvis fi nansierats genom 
infrastrukturersättning 6,0 mnkr, exploateringsbi-
drag 7,0 mnkr, statliga/regionala bidrag 2,1 mnkr 
samt anslutningsavgifter 1,1 mnkr.

Inom kommunstyrelsen har de största investe-
ringarna varit inredning till Uppåkraskolan och 
räddningstjänstens inköp av en skylift.

Kulturlyftet är försenat och budgeten för 
inventarier har inte utnyttjats. Däremot har 
införandet av nytt ekonomisystem fördyrats 
genom tilläggsköp och integreringar till andra 
system.

Uppåkravallen har erhållit den förväntade infra-
strukturersättningen.

Tekniska nämnden har under året färdigställt 
cirkulationsplatsen vid Vikhemsvägen-Kronoslätts-
vägen med gc-väg och även en busshållplats vid 
Staffansvallen.

Storbildsvisning av fotbolls-VM 
på torget i Staffanstorp



R
Ä

K
EN

SK
A

PE
R

61

EXPLOATERING

EXPLOATERINGSPROJEKT
netto, tkr

Projekt
kalkyl

Red.tom  
2015

Red. 
161231

Totalt red. 
161231

Avvikelse 
red./kalkyl

Projekt-
prognos

Avvikelse 
progn./

kalkyl

Vikhem II 5 955 -25 271 33 831 8 560 2 605 8 560 2 605

Vikhem III A 16 520 -14 336 19 372 5 036 -11 484 16 520 0

Vikhem III B 54 045 2 698 -271 2 427 -51 618 54 045 0

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

Louiseberg 5 183 5 802 0 5 802 619 5 183 0

Hjärup NO gem. 0 -2 294 -37 -2 331 -2 331 0 0

Hjärup NO I 2 779 2 312 301 2 613 -166 2 779 0

Hjärup NO II 0 -13 674 -8 253 -21 927 -21 927 0 0

Hjärup NO III 0 -720 -2 012 -2 732 -2 732 0 0

Nordanå Duvemåla 3 954 -266 -59 -325 -4 279 3 954 0

Hjärup Bocenter -4 017 -1 872 -4 -1 876 2 141 -4 017 0

Rudolf Bååths väg 3 675 -837 -24 -861 -4 536 3 675 0

Tyska krogen 700 5 200 205 -495 700 0

Pihlängen 19 600 -396 320 -76 -19 676 19 600 0

Åkerslundshusen 6 490 -1 134 -1 167 -2 301 -8 791 6 490 0

Tågvägen 1 790 4 616 -485 4 131 2 341 1 790 0

Myllan, Vallby 0 -286 -77 -363 -363 0 0

Äppelhagen 0 -1 642 -4 186 -5 828 -5 828 0 0

Brågarps industriområde 0 32 378 -359 32 019 32 019 0 0

Stp Företagspark 99 50 844 -9 453 41 391 41 292 99 0

Västra Infarten 0 -2 508 22 301 19 793 19 793 19 793 19 793

Fsk Åretruntbyn Hjärup 74 2 0 2 -72 74 1

Drivmedelstation, Borggårds-
rondellen 37 604 0 604 567 37 0

Stanstorp 23:93 Grenvägen 0 0 -9 -9 -9 0 0

Vikhem IV 0 0 -9 881 -9 881 -9 881 0 0

Resultat 119 043 33 954 40 048 83 892 -35 151 141 441 22 399

KOMMENTARER
Vikhem II
Detaljplan för etapp II, har vunnit laga kraft. 
Utbyggnaden av allmän plats påbörjades under 
2015 och under 2016 har merparten av kvarters-
marken börjat bebyggas.

Vikhem III
Detaljplanen har vunnit laga kraft och infrastruk-
turen för första etappen, III A är färdigställd. 
Bostadsutbyggnaden som påbörjades 2014 är till 
stora delar färdigställd.

Jakriborg II
Detaljplan för området antogs 2005. Exploate-
ringsavtal träffades i samband med antagandet av 
planen. Enligt avtalet ska exploatören anlägga 
anslutningsgata samt ny väg mellan Vragerupsvä-
gen och riksväg 108. Ingen aktivitet pågår för 
närvarande.

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

Hjärup Nordost/Åretruntbyn
Planprogram för området godkändes av kommun-
styrelsen 2013. Totalt beräknas området kunna 
bebyggas med cirka 500 nya bostäder samt en ny 
skola och förskola i anslutning till Hjärups park 
och idrottsplats. Uppåkraskolan är färdigställd 
liksom idrottsplatsen och delar av parken. Den 
första etappen bostäder som omfattar cirka 130 
enbostadshus avslutades under 2014. 

Detaljplan för etapp II har vunnit laga kraft 
efter överprövning och utbyggnaden påbörjades 
under 2015. Infl yttning i de första husen skedde i 
slutet av 2016. 
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EXPLOATERING

Detaljplanen för etapp III, som bland annat 
innehåller fyra kvarter för fl erbostadshus, antogs 
av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-
11-09 men överklagades. Ärendet är ännu inte 
avgjort. 

Hjärup BoCentrum
Byggnationen av bostäderna och vårdcentral är 
färdigställd och infl yttning har skett under 2016.

Rudolf Bååths väg
Byggnationen är färdigställd och infl yttning har 
skett.

Tyska krogen
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Marken är i 
privat ägo. Byggstart har skett för två av fyra 
bostäder under 2016.

Pihlängen
Detaljplanen, som omfattar bebyggelse för 150-
200 bostäder söder om Louisebergsområdet, vann 
laga kraft 2015. Tidplanen för utbyggnaden av 
området är inte fastställd men kan komma att ske 
med början under 2017. 

Åkerslundshusen
Före detta växthustomt söder om Lommavägen i 
Hjärup. Detaljplanen, som överklagades efter 
antagandet 2014, har vunnit laga kraft. Området 
utvecklas för uppförande av cirka 50 bostäder. 
Utbyggnaden av området påbörjades under 2016.

Tågvägen
Projektet omfattar tolv rad-/kedjehus på centralt 
läge i Hjärup. Detaljplanen har antagits, överkla-
gats och vunnit laga kraft under 2014. Utbyggna-
den är i det närmaste färdigställt.

Myllan, Vallby
I Vallby planeras för 14 nya enbostadshus. Under 
2014 antogs detaljplanen för Myllan karaktärsom-
råde. 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 
kommer att påbörjats under 2017.

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 omlokali-
sera viss handel till södra delen av området. Ett 
fåtal tomter är idag bebyggda. Kommunen har 
köpt tillbaka en stor del av området som tidigare 
varit i exploatörs ägo. Utbyggnad av resterande 
infrastruktur samt försäljning av tomter pågår.

Västra Infarten/Logistiktomten
Detaljplanen är antagen. För området anges 
ändamålen industri, kontor samt bensinstation. 
Fastigheten såldes i juni 2016 till Verdion som 
låter uppföra ett logistiklager till BMW. Byggna-
tion pågår.

Vikhem IV
Detaljplanen för den fjärde etappen, vilken också 
omfattar det som tidigare kallades III B, antogs 
och vann laga kraft under 2016. Projektering 
pågår och utbyggnaden av gator och infrastruktur 
kan påbörjas under 2017.
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FÖRPROJEKT EXPLOATERING

FÖRPROJEKT EXPLOATERING
netto, tkr Förkalkyl

Red. tom 
2015

Red. 
160112

Totalt red. 
161231

Avvikelse 
red./kalkyl

Projekt- 
prognos

Avvikelse 
progn./

kalkyl

Nordanå 8:23 0 -104 -2 -106 -106 0 0

Norra skolan 0 -132 -288 -420 -420 0 0

Hjärup no IIII 0 -1 -59 -60 -60 0 0

Annero bostäder 0 0 -117 -117 -117 0 0

Vikhem V 0 -1 157 -1 -1 158 -1 158 0 0

Sockerstan kontoret 0 0 -221 -221 -221 0 0

Sockerstan vårdboende 0 0 206 206 206 0 0

Åttan 14 580 -1 093 -20 -1 113 -15 693 14 580 0

Nevishög g:a skola 0 0 -14 -14 -14 0 0

Sockerbruket 0 -23 134 -3 670 -26 804 -26 804 0 0

Roos park/Annerovägen 0 -3 778 -161 -3 939 -3 939 0 0

Bjällerupsv., Kyrkheddinge 3 900 -1 079 395 -684 -4 584 3 900 0

Ågården, Kyrkheddinge -7 130 -1 095 0 -1 095 6 035 -7 130 0

Uppåkra arkeologiska park 0 -462 -5 -467 -467 0 0

Åttevägen 20 150 -1 991 -459 -2 450 -22 600 20 150 0

Busstationsfl ytt 0 -995 -761 -1 756 -1 756 0 0

Bråhögsbadet 0 -192 -10 -202 -202 0 0

Industriområde Kyrkheddinge 0 -1 036 0 -1 036 -1 036 0 0

Annero skola 0 94 0 94 94 0 0

Väståkra 0 -1 534 -115 -1 649 -1 649 0 0

Hjärup Västerstad 0 -811 -666 -1 477 -1 477 0 0

Knästorp 4:3 0 -44 -3 -47 -47 0 0

Klockaregårdsvägen 0 -384 -277 -661 -661 0 0

Resultat 31 500 -38 928 -6 248 -45 176 -76 676 31 500 0

KOMMENTARER
Nordanå 8:23, Duvemåla
Detaljplanen antogs och vann laga kraft 2007. I 
syfte att möjliggöra en något högre exploaterings-
grad har under 2015 en ändring av detaljplan 
arbetats fram och antagits. Ändringen har vunnit 
laga kraft och utbyggnaden av området har 
påbörjats under 2016.

Norra skolan
Planläggning har påbörjats för att möjliggöra 
uppförandet av ny skola vid Genvägen i norra 
Staffanstorp. Detaljplanen beräknas kunna antas 
under 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. Området ska 
rymma ytor för handel och icke-störande verksam-
heter, eventuellt även inslag av bostäder. Därutö-
ver ska detaljplanen omfatta nödvändig infra-

struktur i form av gator och parkmark med 
dagvattenfördröjning.

Annero Bostäder
Planläggning har påbörjats för att möjliggöra en 
utbyggnad med bostäder på det tidigare skolområ-
det.

Vikhem V
Utredningar och övergripande skissarbete har 
påbörjats för den femte och sista etappen av 
Vikhem. Planläggning beräknas kunna påbörjas 
under 2017. 

Åttan
Verksamheten på Åttans idrottsplats har fl yttats 
till nya Staffansvallen. Planprogram för bostadsut-
byggnad har tidigare godkänts av kommunstyrel-
sen men detaljplaneringen har avvaktat fl ytt av 
kraftledningar och hästverksamhet. Enligt beslut 
av kommunstyrelsen i november 2016 ska ny 
detaljplan tas fram för att medge byggnation av ett 
nytt badhus inom området.
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FÖRPROJEKT EXPLOATERING

Nevishög g:a skola
Ingen aktivitet pågår i projektet.

Sockerstan övergripande
Planprogram för Sockerstan godkändes av kom-
munstyrelsen 2015. Programmet utreder förutsätt-
ningarna för att omvandla Sockerstan till en 
funktionsblandad stadsdel med god kollektivtra-
fi kförsörjning och är en vidareutveckling av de 
idéer för området som presenterades i Inriktning 
för Sockerstan. Uppskattningsvis inryms upp till 
tusen bostäder och verksamhetslokaler i Socker-
stan. Övergripande utredningar pågår parallellt 
med att arbetet med detaljplaner har påbörjats för 
två mindre delar av området.

Sockerstan Kontoret
Detaljplan har påbörjats för det blivande kvarteret 
som omfattar den befi ntliga kontorsbyggnaden.  
Avsiktsförklaring är tecknad med exploatör som 
har för avsikt att restaurera kontorsbyggnaden för 
att inrymma ett 20-tal smålägenheter samt uppfö-
ra ny kvartersbebyggelse i enlighet med planpro-
grammet.

Sockerstan, vårdboende
Detaljplan har påbörjats för att möjliggöra 
uppförandet av bostäder och ett vårdboende i ett 
blivande kvarter söder om möllan.

Roos Park/Annerovägen
Detaljplanen, som omarbetats efter tidigare beslut 
i mark- och miljööverdomstolen, antogs av miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-27. 
Beslutet överklagades men vann laga kraft 2016-
11-01 efter prövning av mark- och miljödomsto-
len.

Bjällerupsvägen, Kyrkheddinge
Detaljplanering pågår för cirka 70 bostäder. 
Antagande avvaktar exploateringsavtal.

Ågårdsvägen, Kyrkheddinge
Före detta byggåtervinningen. Ingen aktivitet 
pågår.

Uppåkra arkeologiska park
Ett planprogram är framtaget i anslutning till 
pågående utgrävning. Ingen aktivitet pågår.

Åttevägen
Projektet omfattar en utbyggnad om cirka 90 
bostäder i centrala Hjärup. Länsstyrelsen besluta-
de att upphäva kommunens tidigare beslut om 
antagande med motivet att det saknades informa-
tion 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 och därefter åter 
antagits av kommunfullmäktige 2016-04-25. 
Beslutet överklagades och är ännu inte avgjort.

Södra Stanstad (g:a busstorget med mera)
Området omfattar bland annat det gamla busstor-
get och vårdcentralen. Planläggningen har påbör-
jats för att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av 
Staffanstorps centrum söderut mot Malmövägen. 
De blivande stadskvarteren bedöms kunna inrym-
ma 120-150 bostäder samt butikslokaler och 
lokaler för ny vårdcentralen.

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. 

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

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 år 2022, vilket gör att detaljpla-
neringen inte är högprioriterad i nuläget. 

Hjärup Västerstad
Föravtal är tecknat med exploatör för utveckling 
av det före detta prefab-området. Planprogram, 
som syftar till att utreda förutsättningar och 
utveckla strategier för en utbyggnad av sydvästra 
Hjärup, godkändes av miljö- och samhällsbygg-
nadsnämnden 2015. Området kommer att byggas 
ut under många år och med stöd av fl era olika 
detaljplaner. Arbetet med de första två detaljpla-
nerna har påbörjats. Dessa omfattar övergripande 
gatu- och parkstråk (den så kallade skelettplanen) 
samt bebyggelse i etapp 1. Byggstart kan komma 
att ske under 2018. Etapperna närmast spåren kan 
inte byggas förrän fyrspårsutbyggnaden är klar.
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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 

2016
Budget 

2016
Bokslut 

2015

Budgetavvikelse -0,1 0 -1,0

Nettokostnad -4,0 -3,9 -4,1

POLITISK VERKSAMHET

ÅRETS RESULTAT
Avvikelse för politisk verksamhet är hänförlig till 
revisionen. Detta på grund av att det har genom-
förts fl er granskningar under 2016. Mesta delen av 
dessa granskningar har utgångspunkt i avvikelser i 
bokslut 2015.

Irländsk festival i Jakriborg, 
Hjärup
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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/Kommunikation

Verksamhetsområden

Nämnd och styrelse Tillväxt, samhällsbyggnad

Stabskontor Arbetsmarknadsåtgärder

Valverksamhet Räddningstjänst

Kommunikation Civilt försvar

Fastighetssamordning Bostadsanpassning

Konsumentvägledning

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
Kommunstyrelsens bokslut visar ett överskott med 
66 674 tkr. Överskottet hänför sig till vinst från 
markförsäljningar. Utöver markreserven visar 
kommunstyrelsen ett underskott på -1 551 tkr. Un-
derskottet i övriga verksamheter hänför sig i första 
hand till inhyrda konsulter vid personalbyte, 
kostnader för väktare samt ett projektbidrag till 
Leader Lundaland.

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut
2016

Budget
2016

Bokslut 
2015

Budgetavvikelse KS -1,5 0 0,2

Budgetavvikelse KS mark 68,2 0 6,4

Nettokostnad KS -114,8 -113,2 -115,0

Nettokostnad KS mark 71,7 3,5 9,6

Nettokostnad KS totalt -43,1 -109,7 -105,0

Investeringsvolym -18,2 -24,5 -0,6

ÅRETS RESULTAT
Nyckeltal (antal) Bokslut 

2016
Bokslut 

2015
Bokslut 

2014

Räddningstjänsten

Antal utryckningar 
Staffanstorp 265 254 239

Antal utryckningar 
Lomma 241 240 271

   
ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Kommunens befolkningsökning beräknas till 1,8 
procent. Detta är sett över tid mycket högt. BMW 
har under 2016 påbörjat sin etablering av ett 
komponentlager för hela Norden. Bostadsbyggna-
tionen är stort både i Hjärup NO och i Vikhem.

FRAMTIDEN
Snabb tillväxt av bostäder kommer att ställa höga 
krav på planering av serviceåtgärder. Under 
2017/2018 byggs nuvarande rådhus och nuvaran-
de bibliotek om för att utveckla verksamheterna 
och öka servicen till medborgarna. I nuvarande 
biblioteks lokaler kommer en stor samlingslokal 
att byggas. 
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TEKNISK VERKSAMHET
Tekniska nämnden/Skattefi nansierad verksamhet

Ordförande

Björn Magnusson (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 anlägga Hjärups park är delvis uppfyllt. 
Inventering av belysning har genomförts. Medbor-
gardialogen har förbättrats genom de personalre-
kryteringar som gjorts. Målet att informations-
skyltar ska fi nnas vid projekt som kommunen 
genomför har delvis uppfyllts.
 

Ekonomiska fakta (mnkr)
Bokslut 

2016
Budget 

2016
Bokslut 

2015

Budgetavvikelse 1,7 0,0 5,1

Nettokostnad -45,1 -46,8 -40,7

Investeringsvolym 14,5 20,6 28,2

TEKNISK VERKSAMHET

ÅRETS RESULTAT
Underhållet har varit högre än normalt delvis 
beroende på att det skjutits fram från föregående 
år. Lägre räntesats för kapitalkostnaderna bidrar 
till överskottet.

Nyckeltal (kr)
Bokslut

2016
Budget 

2016
Bokslut

2015

Gator/vägar

Bruttokostnad kr/m2 17 16 14

Parker/gång- och cykelvägar

Bruttokostnad kr/m2 6 7 6
  
   

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Arbetet med fyrspårsprojektet har fortgått under 
året och resulterat i ett avtal med trafi kverket. 
Ombyggnaden av vägnätet vid Vikhem- och 
Kronoslättsvägen har färdigställts. Första etappen 
av Hjärups park är klar.

FRAMTIDEN
Fokus kommer att ligga på utbyggnad av infra-
struktur i exploateringsområden. Utbyggnaden av 
fyra spår genom Hjärup påverkar kommunens 
infrastruktur kraftigt då framkomligheten försvå-
ras. Projektet ger dock möjlighet för kommande 
exploateringar då vissa förberedelser i infrastruk-
turen kan genomföras i projektet. Den kraftiga 
utbyggnadsfas som pågår är resurskrävande för 
avdelningen. Utbyggnaden av Hjärups park 
fortsätter. Arbetet med trafi k- och mobilitetspla-
nen ska fortsätta. 
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TEKNISK VERKSAMHET
Tekniska nämnden/Balansenhet VA

Ordförande

Björn Magnusson (M)

Nämndspecialist

Pontus Borgstrand

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
Målet att anta kommunens blåplan, som bland 
annat innehåller VA-plan, är inte genomfört men 
ärendet har behandlats i tekniska nämnden samt 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Specifi ce-
ring av aktiviteter utifrån blåplanen kan genom-
föras först när blåplanen beslutats av kommunsty-
relsen vilket förväntas ske i början av 2017.

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 
2016

Budget 
2016

Bokslut 
2015

Resultat 1,3 1,0 -0,5

Investeringsvolym 17,0 15,6 22,1

ÅRETS RESULTAT
Resultat blev bättre än budgeterat främst beroende 
på minskade driftkostnader för Gullåkra renings-
verk.

Nyckeltal (kr) Bokslut 
2016

Budget 
2016

Bokslut 
2015

Bruttokostnad kr/m3 köpt 
vatten 9 8 8

Bruttokostnad kr/m3 renat 
vatten 15 16 16

TEKNISK VERKSAMHET

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Avtal har tecknats med trafi kverket om VA-arbe-
ten i samband med fyrspårsutbyggnaden. Avtalet 
innebär dels en omläggning av anläggningar som 
påverkas dels en möjlighet att förbereda för 
kommande exploateringsområden i Hjärup.

Förhandlingar med VASYD angående ändrad 
debitering för avledande och rening av spillvatten. 
Spillvatten avleds via Foodialedningen till Sjölun-
da reningsverk.

FRAMTIDEN
Brukningsavgifterna höjs 2017 för att hantera det 
negativa egna kapitalet. 

Investering avseende kvävereningen vid renings-
verket behöver genomföras. Ledningsrenoveringen 
i Författarbyn fortsätter liksom VA-arbetena inom 
fyrspårsprojektet och utbyggnaden till Stora 
Mölleberga under 2017.
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TEKNISK VERKSAMHET

TEKNISK VERKSAMHET

Tekniska nämnden/Balansenhet Renhållning

Ordförande

Björn Magnusson (M)

Nämndspecialist

Pontus Borgstrand

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
Målet att besluta om ny renhållningsordning har 
inte uppfyllts och kommer som tidigast att kunna 
antas under andra kvartalet 2017. Framtagande av 
handlingar och underlag för upphandling av 
renhållningsentreprenör har inte kunnat påbörjas 
då arbetet med renhållningsordningen inte kommit 
länge. 

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 
2016

Budget 
2016

Bokslut 
2015

Resultat -0,8 -0,5 -0,5

   
ÅRETS RESULTAT
Avvikelsen mot budget beror främst på att kostna-
derna för återvinningscentralen blivit högre än 
budgeterat.

Nyckeltal (kr) Bokslut 
2016

Budget 
2016

Bokslut 
2015

Avfall från hushållen, 
kg/invånare 227 230 225

Avfall vid återvinnings-
central, kg/invånare 373 350 363

   
ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Förslag till ny renhållningsordning för 2016-2020 
är framtagen och överlämnad till tekniska nämn-
den.

FRAMTIDEN
Beslut om renhållningsordning för åren 2016-
2020 behövs för Staffanstorps kommun. Därefter 
ska en åtgärdsplan tas fram. Avtalet med nuvaran-
de renhållningsentreprenör går ut i januari 2018. 
Vid upphandling av ny entreprenad måste förut-
sättningarna för vilka tjänster kommunen ska 
erbjuda inom renhållningen vara fastställda.
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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. Det har också målet att de 
sammanslagna mätverksamheterna ska fungera 
effektivt gjort.

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 
2016

Budget 
2016

Bokslut 
2015

Budgetavvikelse 0,2 0,0 0,5

Nettokostnad -1,5 -1,7 -1,1

ÅRETS RESULTAT
Överskottet beror främst på ökade intäkter för 
nybyggnadskartor och detaljplaner.
 

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Organisationen har medverkat i en rad projekt. En 
del av de projekt Geoinfo medverkat i eller startat 
under året är belysningskarta, digitalisering av 
detaljplaner, inköp av ortofoto över båda kommu-
nerna och laserskanning av Kävlinge och Furu-
lund.

Stora arbetsinsatser har gjorts i egna projekt 
som fl ytt av data till ny servermiljö samt översyn 
av uppdateringsrutiner, ersättare till Solen och 
primärbasprojekt.

Verksamheten har förstärkts med en mätingen-
jör i Kävlinge. 

FRAMTIDEN
Satsningar riktade både mot medborgare och 
interna kunder kommer att fortgå. Under 2017 
ska kommunens tjänstemän erbjudas utbildning i 
Solens ersättningssystem Cartesia Spatial Map, 
CSM. 

Ett system för primärkartan kommer att 
införskaffas för uppdatering av byggnader, 
adresser och lägenheter direkt till Lantmäteriet.
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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
Ett av målen är en rättssäker och trygg handlägg-
ning av bygglov. Av elva överklagade avgjorda 
beslut har kommunens hantering visat sig vara 
riktig i sex fall och felaktig i de övriga.

Den genomsnittliga handläggningstiden för alla 
typer av ärenden har varit 21 arbetsdagar, målet 
var två veckor men högst tre veckor.

Samrådsmöten har hållits i alla planeringspro-
jekt som varit föremål för samråd.

Tillsyn och kontroller inom miljö- och häl-
soskyddsverksamheten har skett i planerad 
omfattning.

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 
2016

Budget 
2016

Bokslut 
2015

Budgetavvikelse 0,8 0,0 -0,4

Nettokostnad 2,8 2,0 1,8

   
ÅRETS RESULTAT
Intäkterna för bygglov har varit avsevärt högre än 
budgeterat och medförde ett stort överskott även 
efter ersättning till kommunstyrelsen för personal-
resurser. Stora etableringar kan generera bygglovs-
avgifter mellan 50-250 tkr i ett enskilt ärende. Det 
totala antalet avgjorda bygglovsärenden var också 
högre än föregående år.

Kostnader för konsulter som förstärkt hand-
läggningen av tillsynsärenden och bostadsanpass- 
ningsärenden belastar resultatet. 

Nyckeltal (procent) Bokslut 
2016

Budget 
2016

Bokslut 
2015

Miljö- och hälsoskydd, 
avgiftsfi nansieringsgrad 31 30 33

Bygglov, kostnadstäck-
ning 113 90 94

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Olika utredningar och undersökningar gällande 
före detta Grevie jaktskyttebana har genomförts 
sedan 2013. Allmänheten kommer att via skyltar 
informeras om att marken är förorenad. För 
fortsatt utredning och eventuella åtgärder krävs 
tillskott av statliga medel.

Miljö- och byggenheten har uppgraderat sitt 
ärendehanteringssystem från EDP Miljöreda till 
Vision. Digitalisering av bygglovsarkivet som 
inleddes 2014 har i stort avslutats under 2016 och 
innebär bland annat utökad service.

FRAMTIDEN
Under 2017 kommer något mindre resurser att 
läggas på hälsoskydd till förmån för livsmedelstill-
syn. Inom miljöområdet blir förorenade områden 
och dagvattenfrågor prioriterade.

Bygglovsenheten kommer efter digitaliseringen 
av arkivet att sträva efter en helt digital handlägg-
ning. Tillsynsverksamheten förstärks och arbetar 
inledningsvis med klagomålsärenden för att 
därefter fortsätta med egeninitierad tillsyn.
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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. 

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut
2016

Budget 
2016

Bokslut 
2015

Budgetavvikelse 1,4 0 1,0

Nettokostnad -44,1 -45,5 -39,0

ÅRETS RESULTAT
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott 
på cirka 1,4 mkr för 2016 och resultatenheterna 
redovisar sammantaget en budget i balans.

Överskottet beror främst på lägre kapitalkost-
nader för utomhusanläggningarna då internräntan 
sänktes under innevarande år.  

Musikskolechecken har under fl era år haft under-
skott. Under 2015 såg man en utplaning av antalet 
sökande och under 2016 har verksamheten 
uppnått en balans. Verksamheten visar därmed ett 
överskott med +240 tkr. 

Lokalbidragen har ett överskott med +110 tkr 
resterande del inom allmän kulturen avser en 
positiv avvikelse på semesterlöneskulden. 

Övriga verksamheter håller budget med mindre 
avvikelser. 

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Invigning av Uppåkraskolan och dess idrottshall 
genomfördes i september 2016.  

Ett nytt bidragssystem antogs av kultur- och 
fritidsnämnden samt kommunfullmäktige. 

Musikchecksystemet utvärderades under våren 
2016 och redovisades i nämnden under hösten 
2016.

Verksamheten Ung i Staffanstorps erhöll ett 
bidrag på 214 tkr som användes till lovaktiviter. 
Cirka 300 personer deltog under sommaraktivite-
terna som pågick varje dag under sommarlovet.

Meröppet bibliotek i Hjärup startade somma-
ren 2016.

FRAMTIDEN
Fortsatt planering av det nya kulturhuset samt 
Bråhögsbadet sker. Under hösten 2017 fl yttar 
biblioteket in i rådhuset. 

RESULTATENHETER Resultat över-
föring tom 2015 Budget 2016 Bokslut 2016

Differens 
budget – bokslut

Ack. resultat 
2016

Biblioteket -19 0 -36 -36 -55

Bråhögsbadet 660 0 106 106 766

Musikskolan -342 0 -66 -66 -408

Summa 299 0 4 4 303
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Föreningslivet visades upp under 
invigningen av Uppåkraskolan
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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
Staffanstorps kommun förbättrar sin rankning i 
tre olika mätningar under 2017. I Lärarförbundets 
ranking av skolor i Sverige 2016 hamnar Staffans-
torp på 58:e (78:e) plats. LR:s ranking plats 34:e 
(89;e) samt i SKL:s öppna jämförelser plats 71, 
plats 89 inklusive de fristående. Barn- och utbild-
ningsnämndens målsättningar under året har 
infriats.

Övergripande bedömning
Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 

2016
Budget 

2016
Bokslut 

2015

Budgetavvikelse 3,8 0 -22,7

Nettokostnad -622,9 -626,7 -605,5

ÅRETS RESULTAT
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett 
överskott på +3,8 mkr för år 2016. Varav resulta-
tenheterna redovisar ett samlat resultat på +1,4 
mkr. 

Barn- och utbildningsnämndens överskott beror 
främst på: 
• Lägre snittkostnader på gymnasieplatser samt   
 tilläggsbelopp avseende gymnasiet.
•  Outnyttjad reserv på grund av överskott.
•  Vakanta tjänster på grund av besparingskrav.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
• Uppåkraskolan startade höstterminen 2016.
• Skolinspektionens regelbundna till syn avslutades. 
• Arbetsmiljöverket inspektion avslutades.
• Arbetet med kompetens och rekryteringsförsörj- 
 ning intensifi erades.

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 utbild-
ningsnämndens uppdrag växer när fl er barn och 
ungdomar ska omfattas av omsorg och utbildning. 
Att tillgodose moderna och attraktiva skolplatser 
är en viktig del i Staffanstorps strävan att vara 
framtiden kommun och en förutsättning för att 
erbjuda kommunens elever en skola i toppklass. 

För att fortsätta att utveckla Staffanstorp som 
en attraktiv boendekommun måste också framtida 
behov av lokaler för förskola och grundskola 
tillgodoses. För Staffanstorp del innebär detta att 
byggnationen av nya enheter kommer att vara ett 
ständigt pågående arbete under en överskådlig 
framtid. Barn och utbildning i Staffanstorp ska i 
framtiden, precis som nu, ge barn och elever goda 
förutsättningar för ett livslångt lärande samt en bra 
och likvärdig utbildningstid i förskola och skola. 
För att genomföra detta ska medarbetare ha goda 
förutsättningar för att utföra sitt uppdrag med 
glädje och god hälsa. Vi arbetar för hälsofrämjande 
arbetsplatser med god arbetsmiljö, där medarbeta-
re har stort engagemang och känner stolthet. 
Attraktiviteten, statusen och viljan att arbeta i 
förskola och skola ska öka och därmed skapa goda 
förutsättningar att rekrytera medarbetare med rätt 
utbildning, behörighet och kompetens.

Det moderna samhället ställer nya krav på 
medborgarna. Barn och ungdomar behöver 
utveckla sin digitala kompetens för att stå rustade 
för det föränderliga digitala samhälle som de lever 
i. För att utveckla digital kompetens krävs digital 
teknik och skolutveckling i takt med samhällsut-
vecklingen. Lärandet förbättras med hjälp av 
digitala verktyg och resurser om det används på 
rätt sätt. Den digitala agendan har sin utgångs-
punkt i nationella styrdokument, forskning och 
beprövad erfarenhet, EU-kommissionens rekom-
mendation samt kommunfullmäktiges mål.
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BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET

RESULTATENHETER
                                            (tkr)  

Resultat överfö-
ring tom 2015 Budget 2016 Bokslut 2016

Differens 
budget/bokslut

Ack resultat 
2016

Annero/Borggårdsskolan 78 0 687 687 765

Baldersskolan 577 0 -788 -788 -211

Uppåkraskolan 0 0 642 642 642

Hagalidskolan 40 0 -163 -163 -123

Hjärupslundskolan 281 0 125 125 406

Hjärups och Tottarps skolor 1 485 0 950 950  2 435

Mellanvångsskolan -1 852 0 -215 -215 -2 067

Kyrkheddinge skola och 
Stanstorps skola 1272 0 163 163 1 435

Borggårds, Kyrkbyns och 
Kyrkheddinges förskolor samt 
familjedaghem -1 125 0 -493 -493 -1618

Lapptäcket och Ängslyckans 
förskolor -906 0 577 577 -325

Mellanvångens förskola -348 0 -8 -8 -356

Stationsbyn och Åkervindans 
förskolor -921 0 -219 -219 -1 140

Ryttarebyns förskola 0 0 368 368 368

Önsvala förskola -103 0 -220 -220 -323

Summa -1 522 0 1 406 1 406 -116
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SOCIAL VERKSAMHET

SOCIAL VERKSAMHET

Socialnämnden

Ordförande

Liliana Lindström (M)

Nämndspecialist

Cecilia Svensson

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 
2016

Budget 
2016

Bokslut 
2015

Budgetavvikelse -4,9 0 -3,9

Nettokostnad -249,6 -244,8 -232,0

ÅRETS RESULTAT
Socialnämnden visade under 2016 en negativ 
avvikelse mot budget med totalt 4,9 mnkr, vilket 
innebär -1,9 procent av nettobudgeten. Intäkter 
från momsersättning motsvarande sex mnkr och 
en positiv budgetavvikelse om nio mnkr från 
individ- och familjeomsorgen täcker en stor del av 
underskottet inom vård och omsorg.

Ökade behov av ordinärt boende, korttidsvård, 
särskilt boende, kostnad av omsorg av funktionshin-
drade är en stor del av förklaringen till underskottet 
inom vård och omsorg. Utifrån medborgarnas ökade 
behov får man betrakta denna del av nämndens 
verksamhetsområde som underfi nansierad.

Nyckeltal (kr) Bokslut 
2016

Budget 
2016

Bokslut 
2015

Familjehem kostnad/vård-
dygn – barn och ungdom 1 155 698 1 071

Kostnad vårddygn/vuxna 2 872 1 853 1 713

Kostnad vårddygn/barn 2 470 3 680 2 039

Klöverlyckan 576 909 560 000 536 537

Magnoliagården 557 630 597 901 558 022

Pilegården 622 839 669 714 547 238

LASS kostnad/person 298 636 302 985 286 022

   

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Individ- och familjeomsorgen
Under 2016 har ett intensivt arbete med att 
bemanna enheten för ensamkommande barn samt 
utreda och följa upp de placeringar som gjordes 
under andra halvan av 2015. Per 2016-12-31 hade 
Staffanstorp ansvar för 94 ensamkommande barn. 

Under 2016 har individ- och familjeomsorgen 
utformat och genomfört en organisationsförändring.

Vård och omsorg
Sedan januari är det Förenade Care som driver 
Magnoliagårdens särskilda boende på entreprenad.

Kommunen har tecknat avtal med Burlövs 
kommun om köp av fyra korttidsplatser för att 
täcka behovet av korttidsvistelse. 

Kundvalsaktören Attendo har valt att avsluta 
sitt uppdrag i Staffanstorps kommun. 150 kunder 
fi ck under hösten välja ny utförare. Vid omvalet 
var det i huvudsak Humana som valdes som ny 
kundvalsaktör av berörda.

Nytt avtal har efter upphandling tecknats med 
ISS avseende driften från och med 2016-09-01 av 
Pilegårdens restaurang och kostproduktion.

Under året har upphandling av digitala trygg-
hetslarm genomförts.

Arbetet med organisationskonsult för att 
utforma en ny organisation för vård och omsorg 
har påbörjats. 

FRAMTIDEN
Under 2017 påbörjas upphandling av nytt verk-
samhetssystem för socialtjänsten.

Fortsatt svårt att rekrytera och behålla chefer 
och medarbetare.

Behov av att snabbare implementera digitala 
välfärdstjänster och höja IT-mognaden hos 
personalen i verksamheten.

Reglerna kring ersättning för mottag av ensam-
kommande barn kommer med största sannolikhet 
att ändras vid halvårsskiftet och då innebära en 
sänkning av ersättningarna.

Från och med mars 2016 infördes en lag som 
innebär att alla kommuner är skyldiga att efter 
anvisning ta emot nyanlända för bosättning. För 
Staffanstorps del innebär det 126 bosättningsplat-
ser avseende 2017.

Implementering av nytt HSL-avtal som innebär 
nytt arbetssätt med ökad samverkan mellan 
kommunen och region Skånes vårdenheter. 

Under 2017 införs nyckelfri låshantering inom 
ordinärt boende.

Ökat behov av särskilt boende och hemtjänst. 
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Gymnastik för seniorer på 
Medelpunkten i Staffanstorp.
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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
 2016

Budget 
2016

Bokslut
 2015

INTÄKTER 174 524 189 768 199 045 

KOSTNADER

Drift och underhåll -55 432 -70 279 -63 204 

Övriga externa kostnader -7 840 -13 491 -23 096 

Personalkostnader -22 689 -23 324 -23 062 

Avskrivningar -50 885 -52 062 -51 482 

Nedskrivningar 0 

Övriga rörelsekostnader -2 458 -380 -11 777 

Summa kostnader -139 304 -159 536 -172 621 

Rörelseresultat 35 220 30 232 26 424 

Ränteintäkter 223 80 299 

Resultat övriga värdepapper 2 -2 218 

Räntekostnader -34 084 -37 077 -36 896 

-33 859 -36 997 -38 815 

Resultat före skatt 1 361 -6 765 -12 391 

Skatt 1 089 0 -6 725 

Resultat efter skatt 2 450 -6 765 -19 116 

VERKSAMHETSSAMMANDRAG
                          (Redovisas i tkr)

Bokslut 2016 Budget 2016
Avvikelse 

nettoIntäkter Kostnader
Resultat

före skatt
Intäkter Kostnader

Resultat
före skatt

Staffanstorps Centrum AB (SCAB)  9 286    -9 219     67     9 383    -9 383     -     67    

Staffanstorps Energi AB (SEAB)  43 902    -43 931  -29     42 310    -35 160     7 150     -7 179

Staffanstorps Fibernät AB (SFAB)  3 170    -4 283    -1 113     2 975    -4 195    -1 220     107    

Staffanstorpshus AB inkl. Stanstad 
(SSH)  19 537    -20 009    -472  19 139    -20 989    -1 850     1 378    

Staffanstorps Kommunfastigheter 
AB (SKF)  134 490    -127 860     6 630  129 377    -134 122    -4 745     11 375    

Koncernelimineringar -35 861     32 139    -3 722    -12 616     6 516    -6 100     2 378    

Koncern  174 524 -173 163    1 361  190 568    -197 333    -6 765     8 126
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KONCERNEN STAFFANSTORPS CENTRUM

MÅLUPPFYLLELSE Helt 
uppfyllt

Delvis 
uppfyllt

Inte
uppfyllt Kommentar

STAFFANSTORPS CENTRUM

1. Bolaget ska äga och förvalta sådana 
aktiebolag enligt 2 kap 7§ Kommunallagen 
drivs för att tillhandahålla allmännyttiga 
anläggningar eller tjänster åt medborgarna i 
Staffanstorps kommun.

•

Bolaget äger 100% av aktierna i bola-
gen Staffanstorps Energi AB, Staffans-
torps Fibernät AB och Staffanstorpshus.

2. Bolaget ska vid behov tillhandahålla admi-
nistrativa tjänster åt Staffanstorps kommun. 
Detta ska ske mot skälig marknadsmässig 
ersättning.

•

Bolaget tillhandahåller fakturerings-
tjänster inom VA åt kommunen.

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 miljöcertifi eras.
•

Bolaget arbetar på ett miljöcertifi erat 
arbetssätt.

STAFFANSTORPS FIBERNÄT

8. Äga och bygga ut det befi ntliga kommu-
nala fi bernätet. •

Förhandlingar pågår om förvärv av det 
kommunala fi bernätet. Byggnation 
pågår av ett öppet stadsnät.

9. Uppgradera fi bernätet 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.

•

Bolaget äger 28 fastigheter som hyrs ut 
som hyresrätter.

12. Ta miljömässiga hänsyn i alla beslut, 
både avseende nyproduktion och befi ntligt 
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

detta ges svaga betyg avseende bolagets informa-
tion om underhållsplaner och åtgärder samt 
möjligheter att påverka olika åtgärder som rör 
lokalerna. En annan process som behöver stärkas 
är hanteringen i samband med felanmälan. 
Återkopplingen brister liksom uppföljningen av att 
anmälda fel åtgärdats. Detta beror delvis på att 
det saknas möjlighet att återkoppla i fastighetssys-
temet.

Avtal om försäljning av Staffanstorps Kommun-
fastigheters mark inom fastigheten Brågarp 6:159 
har tecknats. Arbete med ändring av detaljplan 
och avstyckning av marken pågår. Peab har 
återlämnat och återställt marken.

Staffanstorps Kommunfastigheters fastighet 
med adress Valhallavägen 21 är såld till ett belopp 
på 2,5 mnkr. Tillträdesdagen är planerad till 
2017-07-20. Köparen kan häva köpet om säljaren 
ej senast på tillträdesdagen har fått till stånd en 
ändring i detaljplanen som tillåter boende. 

Staffanstorps Kommunfastigheters fastighet 
Mellanvångens förskola har problem med att 
ungdomar klättrar upp på taket. Detta medför att 
takskivorna spricker eller går sönder, vilket i sin 
tur medfört att vatten har trängt in i fastigheten. I 
samband med åtgärd av det inträngande vattnet 
uppmärksammades att innerväggarna står på 
tryckta syllar. 
Staffanstorps kommuns integrationssamordnare 
har tagit kontakt med bolaget för att undersöka 
tillgången på bostäder för nyanlända.

Kommunen avser att under 2017 påbörja 
exploateringen av Sockerbruksområdet för att 

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 där till 
hörande kollektiva anordningar.

•

Kärnverksamheten i bolaget är att 
förvärva, avyttra, äga, bebygga och 
förvalta fastigheter eller tomträtter med 
kommunala verksamhetslokaler och där 
till 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 man arbetar aktivt 
med att sänka energiförbrukningen.

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 befi ntligt 
bestånd.

•
Bolaget har till största delen väl imp- 
lementerade rutiner som säkerställer 
miljöhänsynen.

MÅLUPPFYLLELSE
Väsentliga händelser
I områdena Vikhem II och Rondellen (Skåneplan-
tor) har nyinvesteringar skett med nätstationer, 
förläggning av rör och kablar.

Söder om Kronoslätts företagspark etablerar 
BMW sitt reservdelslager och SEAB har installerat 
en ny nätstation för att försörja byggnaden. 

Elnätskunderna har under perioden drabbats av 
sex större strömavbrott och totala avbrottstiden 
per kund har under perioden uppgått till 26 
minuter.

Utbyggnaden av fi bernätet fortsätter och SFAB 
hade vid periodens slut 2 277 anslutna till fi bernätet.

SFAB har ansökt om EU-bidrag för utbyggnad 
av fi ber på landsbygden. Ansökan avser totalt 682 
hushåll. Projektkostnaden är beräknad till cirka 
43 mnkr där bidragsdelen utgör 18 mnkr och 
anslutningsavgifter fi nansierar 12 mnkr. SFAB har 
inte erhållit något EU-bidrag och kommer att söka 
på nytt under februari 2017.

Staffanstorps Kommunfastigheter har genom-
fört en nöjd kund-enkät (NKI) under våren. 
Enkäten har skickats ut till verksamhetsansvariga 
och kontaktpersoner på respektive fastighet, 
förutom bostadsfastigheter som är undantagna 
från undersökningen, och svarsfrekvensen har 
varit mycket god (79 procent). Bolaget får i många 
delar medelbetyg men på vissa punkter är resulta-
ten svaga. 

Förvaltningen och driftpersonalen ges starka 
betyg. Däremot får bolaget svaga betyg när det 
gäller kunddialog och lyhördhet. Angränsande till 

MÅLUPPFYLLELSE Helt 
uppfyllt

Delvis 
uppfyllt

Inte
uppfyllt Kommentar
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omvandla området till en ny stadsdel kallad 
Sockerstan, med en variation av boendeformer och 
service. Arbetet beräknas pågå under fl era år 
framöver. Exploateringen av Sockerbruksområdet 
medför att kommunen har varit tvungen att säga 
upp samtliga befi ntliga lokalhyresavtal inom 
området.

Staffanstorps kommun uppförde under 2006 
Hjärupslundsskolan. Efter slutbesiktning överläts 
fastigheten till bolaget. Problem med inomhusmil-
jön inventerades och åtgärdades under 2016. 
Ventilation som betjänar översta plan komplette-
rades med nytt ventilationssystem.

Fuktskador i terasskontruktion inventerades 
och åtgärdades under året.

Utredning om fuktskador i fasad påbörjades på 
uppdrag av kommunen. 

En uppdragsbekräftelse är signerad för rivning 
av befi ntliga Ängslyckans förskola samt för att ta 
fram programhandling till en ny förskola med tolv 
avdelningar på samma plats. Programhandling 
med preliminär kostnadskalkyl inklusive prelimi-
närt hyresavtal beräknas vara klart för beslut i 
kommunstyrelsen i februari 2017.

Utredning på att utöka Stanstorpsskolan från 
befi ntliga 250 elever och ytterligare 100 elever i 
paviljonger till en skola med 550 elever har 
presenterats i kommunstyrelsens arbetsutskott 
under 2016. Beställning har gjorts av kostnadsbe-
dömning av alternativen till februari 2017, vilket 
håller på att tas fram.

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. Beslut togs att fl ytta verksamheten från 
Trekanten för att göra plats för blivande Norra 
skolan. Detta innebar beställning av om- och 
tillbyggnad av Ryttarbyns förskola (tidigare 
Annero förskola) med om- och tillbyggnad av 
storkök samt ombyggnad av skollokaler till 
förskola med mera. Hela projektet stod klart 
2016. Ny beställning har gjorts att riva Trekantens 
förskola vilket utförs under 2017. 

En förstudie har gjorts åt kommunen för 
projektet kulturlyftet, projektet omfattar ombygg-
nad av biblioteket och rådhuset. Bolaget har en 
aktiv dialog med kommunen.

EKONOMISK ANALYS
Resultatet efter fi nansiella poster uppgick till 1,4 
mnkr vilket är 8,1 mnkr bättre än budget och 13,8 
mnkr bättre än 2015. Avvikelsen mot budget 
förklaras i huvudsak av:
• lägre drift- och underhållskostnader.
• Lägre personalkostnader.

• Lägre avskrivningskostnader.
• Lägre räntekostnader. 
Differensen mot föregående år förklaras främst av 
minskade kostnader för reaförluster från försälj-
ning av fastigheter och bostadsrätter, samt avse-
värt mindre med förgävesprojekteringar.

Omsättningen för perioden är lägre än budget 
och lägre än 2015. Det beror på:
• Eliminering av interna poster reducerar omsätt- 
 ningen mer än budgeterat. Reduktionen påver-  
 kar dock inte resultatet.
• Jämfört med budget ökar lokalhyresintäkterna   
 på grund av uthyrning av paviljonger på   
 Ängslyckans förskola. Kostnaderna för pavil-  
 jonghyra fi nns redovisat under drift- och   
 underhållskostnader. Varken intäkter eller   
 kostnader för uthyrningen av paviljongerna   
 fanns med i budgeten för 2016. 
• Jämfört med 2015 ökar hyresintäkterna på   
 grund av hyreshöjning för kommunens lokaler   
 men minskar på grund av rivning av Annero-  
 skolan.
• Reavinst från försäljning av fastigheter avser   
 försäljning av Brågarp 6:24 (Bragevägen 14)   
 och Nordanå 3:50.
Lägre drift- och underhållskostnader jämfört med 
både budget och föregående år förklaras främst av 
lägre reparations- och underhållskostnader. 
Staffanstorps Kommunfastigheters pågående 
arbete med att sänka reparationskostnaderna 
genom ett förändrat arbetssätt har resulterat i en 
minskning mot budget med cirka 18 procent. 
Färre underhållsåtgärder har utförts under året än 
budgeterat och jämfört med 2015. 

Utfallet för övriga kostnader är lägre än budge-
terat. Avvikelsen beror på att mer interna poster 
har reducerats i koncernen än budgeterat.

Lägre personalkostnader under perioden beror 
på lägre pensionskostnader för Reningsverket än 
budgeterat samt att rekrytering av en ny montör i 
Staffanstorps Energi skett senare än budgeterat.

Periodens avskrivningar är lägre än budget och 
föregående år. Förklaringen till skillnaden mot 
budget är att aktiverade investeringar inte nått 
upp till den budgeterade nivån för perioden och 
avvikelsen mot föregående år förklaras av den 
översyn av avskrivningar enligt K3-regelverket 
som gjordes under hösten 2015 och som resultera-
de i lägre avskrivningskostnader.

Finansiellt netto är bättre än budget och 
föregående år. Budgetavvikelsen förklaras av lägre 
räntenivåer efter omsättning av lån till lägre 
räntenivåer och differensen mot 2015 förklaras av 
lägre räntenivåer samt minskade kostnader för 
reaförluster från försäljning av bostadsrätter.
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NYCKELTAL
NYCKELTAL

(redovisas i procent)
Bokslut

2016
Bokslut

2015

Soliditet 12,0% 10,9%

Avkastning på totalt kapital 2,6% 1,7%

Avkastning på eget kapital 0,8% -7,9%

PERSONALEKONOMI 
                                            Redovisas i tkr

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Förändring 
i tkr Förändring i %

Arvode till förtroendevalda  460     488    -28    -5,7%

Löner till arbetstagare  14 802     15 083    -281    -1,9%

  därav övertid  406     195     211    108,2%

  därav sjuklön  9     35    -26    -74,3%

  därav OB-tillägg  -     -     -    

  därav jour och beredskap  347     483    -136    -28,2%

Personalsociala kostnader  5 883     7 124    -1 241    -17,4%

Personalomkostnader  825     772     53    6,9%

Summa personalkostnader  21 970     23 467    -1 497    -6,4%

PERSONALEKONOMISK ANALYS
Vid periodens slut hade koncernen 33 anställda 
(31). 

Under året har fem personer slutat varav två 
genom pensionsavgång. Bolaget har rekryterat två 
drifttekniker till Reningsverket och en montör till 

SEAB. SEAB och SKF har två pågående rekryte-
ringar.

El- och fi bernätschefen slutade i maj månad och 
tjänsten har tillsatts internt. Fastighetschefen och 
ekonomichefen slutade i december månad och 
ersattes av interima lösningar. 

INVESTERINGSSAMMANDRAG

INVESTERINGSSAMMANDRAG 
                                         Redovisas i tkr

 Bokslut 
2016 

 Budget 
2016 

 Avvikelse 
2016 

 Kalkyl 
budget 

2016 
Utfall tom 

2016
Prognos 

totalt
Beräknat 
avslut år

SEAB Elnät, övervakning,  mm  8 150     10 300    -2 150    

SFAB Optonät mm  22 546     29 760    -7 214    

SKF övrigt  7 359     9 400    -2 041    

SSH övrigt  -     -    

Summa  38 055     49 460    -11 405     -     -     -    

Kommentar
Tabellen ovan visar inte samtliga investeringar. 
Årets investeringar i bolagskoncernen uppgår till 
96,9 mkr (80,7). 

Elnät
Under året har bolaget investerat i kablifi ering 
(nedgrävning av luftledningar) på landsbygden i 
området kring Kabbarp, Önsvala och Djurslöv. 
Bolaget har reinvesterat i tre stycken nya nätstatio-
ner i dessa områden. I Bjällerup har bolaget gjort 
en omfattande reinvestering i det gamla tornet där 
ett nytt låg- och högspänningsställverkställverk 
har installerats.

I Staffanstorps tätorts har bolaget genomfört 
reinvesteringar i en nätstation.

Kommentar nyckeltal
Solditetsökningen beror främst på amortering av 
långfristiga skulder hos KommunInvest på 75 mkr.

Bolaget har även nyinvesterat i Vikhemsområdet II. 
Nyinvesteringen i detta område har krävt stora 
resurser både materiellt och personellt. Två stycken 
nätstationer har installerats i detta område.
Bolaget har installerat tre stycken nya nätstationer 
i området rondellen och söder om Kronoslätts 
företagspark på grund av nya industrier och 
butiker.  

Fibernät
Under året har investeringar i optoanläggningar 
för 22 546 kkr utförts (34 003 kkr). I investerings-
beloppen ingår aktiverad räntekostnad med 175 
kkr (933 kkr). Investeringarna ligger både som 
pågående och aktiverade anläggningar. Investe-
ringar 2016 budgeterades till 29 760 kkr.
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Övriga investeringar SKF
Årets investeringar uppgick till 7,3 mkr (27,9).

Avvikelser
Större pågående projekt i SKF är ombyggnad 
Ryttarbyns förskola, ombyggnad ventilation på 
Hjärupslundsskolan och rivning av Anneroskolan. 

Intäkterna avser ersättning från kommunen för 
utredning nytt bad, ombyggnad Ryttarbyns 
förskola samt ombyggnad ventilation på Hjärups- 
lundsskolan.

 

Projekt 477, Kulturlyftet (tkr)
Redovisat 

2015 2016 2017 2018 Kalkyl Avslutsår

Budget 300 300 12 000 22 400 35 000 2018

Prognos 298 302 12 000 24 400  37 000 2018

Differens 2 -2 – -2 000 -2 000

KOMMANDE ÅR
Staffanstorps Energi AB 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 omsätt-
ningshastighet på nätet på cirka 60 år. Under 
kommande 10-15 årsperiod står bolaget inför 
stora investeringar i form av nya fördelningsstatio-
ner samt nytt mätinsamlingssystem där utgifter för 
detta sprids under perioden.
Stora utmaningar väntar elnätsbolagen genom att 
den beslutade intäktsramen kommer att styra det 
maximala uttaget av nättariffer.

Staffanstorps Fibernät AB räknar med att 
ansluta ytterligare cirka 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. 

Staffanstorpshus AB kommer att fortsätta avyttra 
de kvarvarande bostadsfastigheterna allt eftersom 
avfl yttning sker. 

Under 2017 planerar Staffanstorps Kommun-
fastigheter AB 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 exploa- 
 tera marken, 
• fortsätta arbetet med den nya skolan – Norra   
 skolan,
• påbörja projektet kulturlyftet samt
• fortsätta arbetet med försäljning av villatomter  
 på Äppelhagen. 
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245 80 Staffanstorp, 046-25 11 00, kommunen@staffanstorp.se
staffanstorp.se  •  framtidenskommun.se
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