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Staffanstorps kommun
Staffanstorps kommun ligger i sydvästra Skåne på 
slätten mellan Malmö och Lund. Kommunens läge med 
utomordentligt goda kommunikationer och närheten till 
Sturups flygplats och hamnarna vid sydkusten har gjort 
Staffanstorp till en eftertraktad bostadsort. Kommunens 
befolkning uppgick till 22 259 invånare vid årsskiftet 
2010/2011. Kommunens yta är en dryg kvadratmil.

© Lantmäteriet MS2009/08875, Staffanstorps kommun
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Året i sammandrag

Vårlökar vid Brågarps kyrka. Foto: Anna Fogelberg

Familjefest i Sockerbruksparken. Foto: Claes Nilsson 

Antalet invånare ökade med 310 personer 
och uppgick vid årets slut till 22 259 (2009: 
21 949). Staffanstorp fortsätter att vara 
en ”ung” kommun – nästan en tredjedel 
av befolkningen utgörs av barn och unga 
under 20 år.

Efter valet 2010 styrs Staffanstorps kom-
mun av Moderaterna, som fick 19 av 41 
mandat i Kommunfullmäktige. 

Under året fördjupades samarbetet med 
kommunens näringsliv genom bolaget 
Staffanstorp Business Port. Fokus ligger på 
service åt företag, etableringar och nyföre-
tagande samt strukturfrågor. Andra viktiga 
satsningar var IT-anpassningen av skolan 
samt fortsatt upprustning av kommunens 
grönområden. Arbetet med försköning, 
upprustning och driftoptimering av par-
ker och grönytor fortsätter i enlighet med 
bland annat riktlinjerna i framtidens kom-
mun, försköningsplanen och grönplanen. 

Kommunens tre finansiella mål är uppfyll-
da. Kommunens tre verksamhetsmål är till 
väsentliga delar uppfyllda. 



5

”Vi kommer fortsätta att driva 
en politik som är till gagn för 
kommunens medborgare under 
devisen att inga onödiga kostnader 
ska åläggas invånarna.”       

Michael Sandin, Kommunstyrelsens ordförande

Koncernen Staffanstorps kommun uppvisar ett     
positivt resultat på 41,5 mnkr.

Soliditeten för koncernen ligger på 29 %, vilket är 
tre procentenheter lägre än föregående år.

Koncernens finansnetto är -12,9 mnkr. De finansiel-
la intäkterna uppgår till 13,1 mnkr. De finansiella 
kostnaderna uppgår till 26,0 mnkr.

Årets resultat uppgår till 22,9 mnkr, vilket är      
14,7 mnkr bättre än budget och 2,7 % av skatte-
intäkter och utjämning.

I resultatet ingår en exploateringsintäkt på 
3,6 mnkr. Intäkten avser tomtförsäljning.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen är 25,5 %, 
Årets resultat uppgår till 2,7 % av skatteintäkter 
och utjämning. Investeringarna i den skattefinansie-
rade verksamheten finansieras till 70,5 % av årets 
resultat och avskrivningar.

Utifrån beställarnämndernas, och resultatenheternas 
verksamhetsberättelser framgår att måluppfyllnads-
graden varit tillräcklig hög med de resurser som till-
delats. God ekonomisk hushållning uppnås därmed 
till stora delar ur ett verksamhetsperspektiv 2010. 

Upprustad lekplats vid Balders hage. Foto: Anna Fogelberg

Vinterväg i Staffanstorp. Foto: Ulrika Vendelbo
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Äntligen känns det som att den djupa ekonomiska 
kris som har lamslagit ekonomin i stora delar av 
världen, verkar vara på väg att släppa taget. Vi 
kan nu börja skönja en ekonomisk återhämtning, 
som dock går olika fort i olika delar av världen. 
Sverige, som under hela den ekonomiska krisen 
har styrts ansvarsfullt av den borgerliga alliansen, 
verkar ha klarat sig bättre än många av våra euro-
peiska grannländer. Det är glädjande att det till 
och med går så bra för oss nordbor att vi jämförs 
med de gamla asiatiska tigrarna. 

Staffanstorp är ett gott exempel på den starka 
svenska ekonomin. I över ett decennium har 
kommunen uppvisat ett positivt resultat. Därför 
är det kanske inte överraskande att även årets 
resultat är positivt och uppgår till 22,9 miljoner. 
Detta är 14,7 miljoner kronor bättre än budget 
och motsvarar 2,7 procent av skatteintäkter och 
utjämning. Under året växte dessutom kommunen 
med ytterligare 310 personer, vilket är glädjande 
och tyder på att Staffanstorp har en stark attrak-
tionskraft. 

Efter valet 2010 har Moderaterna i Staffanstorps 
kommun fått förnyat förtroende att styra kommu-
nen i ytterligare en mandatperiod. Moderaterna 
har fått 19 av 41 mandat i kommunfullmäktige.  
Vi kommer fortsätta att driva en politik som är till 
gagn för kommunens medborgare under devisen 
att inga onödiga kostnader ska åläggas invånarna. 
Ett beslut har inför 2011 tagits om att sänka 
skatten med 10 öre. Ytterligare en skattesänkning 
under den kommande mandatperioden kan bli 
aktuell, beroende på hur omvärldens och kommu-
nens ekonomi utvecklar sig. 

Merparten av kommunens budget går till drift och 
utveckling av kommunens skolor och förskolor, 
som tillsammans med gymnasie- och vuxenutbild-
ningen svarar för över hälften av verksamhetens 
kostnader. Ungdomarna är vår viktigaste resurs 
för framtiden och det ska märkas i de politiska 
prioriteringarna. Satsningar på detta område som 
bör nämnas är ungdomscoacher, korttidsskola, 
ungdomscafé och fler feriejobb för ungdomar.

För att kunna anpassa skolan till dagens IT-
utvecklade samhälle, har vi valt att investera både 
tid och resurser i en IT-satsning i skolan. Det 
handlar bland annat om att i en första fas till-

Nu vänder det

handahålla bärbara datorer till samtliga lärare i 
kommunens skolor. På sikt vill vi kunna erbjuda 
samtliga elever bärbara datorer, med början i 
högstadieklasserna. Den generation som nu sitter 
i våra grundskoleklassrum har växt upp med 
datorer, internet och sociala medier sedan barns-
ben. För dem är det helt naturligt att använda 
dessa verktyg som en del av vardagen. Det är 
därför viktigt att skolan kan möta dessa krav 
och att vi som politiker ser till att denna vardag 
avspeglas i den politiska visionen för kommunen.  

Andra stora satsningar som gjordes under 2010 
var att fortsätta rusta upp och förbättra kommu-
nens grönområden. Tillgång till grönområden är 
en viktig del av befolkningens hälsa och rekrea-
tion och därför är vi måna om att det ska finnas 
gröna oaser i närheten av bostadsområdena. I 
sockerbruksparken, på gamla sockerbruksom-
rådet, har den gamla tennisplanen och möllan 
gjorts till en del av parken och alla gångar inne i 
parken har fått nya slitlager.

Avslutningsvis vill jag poängtera att det är med 
stor ödmjukhet jag har tagit på mig uppdraget 
som kommunstyrelsens ordförande även för 
denna period. Det är ett tungt och ansvarsfullt 
uppdrag, men det underlättas av kompetent 
personal, driftiga företagare, flitiga förenings-
aktiva och alla övriga engagerade invånare som 
tillsammans strävar efter att Staffanstorp ska bli 
en så bra kommun som möjligt. Ett stort tack till 
alla er! 

Michael Sandin
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
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Staffanstorps kommun har länge legat i framkant 
när det gäller nya initiativ för den yngre delen av 
befolkningen. 

Fältgruppen och ungdomscoacherna
Redan under mitten av 1980-talet var man bland 
de första i Sverige med att införa den så kallade 
Fältgruppen – en stödverksamhet för ungdomar i 
tonårsåldern. Verksamheten har vidareutvecklats 
genom åren och under 2010 nyanställdes tre per-
soner – Patrik Thell, Liridona Ismajli och Daniel 
Kristiansen – för att arbeta som ungdomscoacher 
på Staffanstorps tre högstadieskolor. 

– De har redan bidragit till en bättre stämning och 
lugnare miljö i korridorerna, säger Frida Wiberg 
och Olivia Bröddén i årskurs 9 på Centralskolan. 

Satsningen började som ett försöksprojekt under 
våren 2010, men har nu förlängts till ett perma-
nent inslag i kommunens verksamhet. 

Ungdomsparlamentet
I början av 2000-talet sammanstrålande repre-
sentanter från kommunen, föräldrar, föreningar 
och unga för att hitta formerna för ett Ungdoms-
parlament – en möjlighet för unga i kommunen 

Breda lösningar på ungdomssidan

besluta om. Kommunens unga kan även motio-
nera och via parlamentet skicka vidare förslag 
till kommunens nämnder. Exempel på detta är 
förslaget om skateboardparkerna vid Hagalid- och  
Hjärupslundsskolan, som skickades till Kultur- 
och fritidsnämnden och som nu står färdiga. 

IKT – Informations- och kommunika-
tionsteknologi i skolan
Under 2010 har Staffanstorp påbörjat en stor 
satsning på informations- och kommunikations-
teknologi, IKT i skolan. Under ledning av Mattias 
Thorsen, IT-pedagog och ansvarig för kommunens 
IT-satsning i skolan, har man börjat titta på hur IT 
och teknik kan underlätta och komplettera under-
visningen. Än så länge är projektet i sin uppstarts-
fas. Alla grundskolelärare har fått en egen bärbar 
dator, skolornas stationära datorer är utbytta och 
nya trådlösa nätverk har upprättats. Stationära 
datorer ska inte få bli över tre år gamla.

– Tidigare såg man datorer som en engångsinves-
tering och de fick stå tills de rasade. Numera ser 
vi datorer som en löpande kostnad, säger Mattias 
Thorsen stolt. 

Nästa steg är presentationsteknik till alla klassrum 
med interaktiva skrivtavlor, dokumentkameror 
och projektorer. Än så länge ligger Hjärups skola 
i framkant och Anna Blomberg, klassföreståndare 
för 5C, är väldigt glad över sin nya utrustning. 

– Det är ett fantastiskt hjälpmedel i undervisning-
en. Barnen älskar den nya tavlan! Föräldrar hör av 

att genomföra sina idéer. Det är också ett sätt att 
väcka intresse för politik och demokrati. Ung-
domsparlamentet har en årlig budget på omkring 
100 000 kronor som de valda representanterna 
från årskurs 6 till och med gymnasiet själva får 

Ungdomsparlamentet sammanträder. Foto: Lisbeth Svensson

Nyfikenhet kring digitalkameran. Foto: Ulrika Vendelbo.
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sig och är överlyckliga att barnen frivilligt gör egna 
hemuppgifter på helgerna för att de tycker det är 
så roligt. 

Fenix
En annan del av den nya ungdomssatsningen är 
verksamheten Fenix – en insats riktad mot unga 
vuxna med missbruksproblematik och deras an-
höriga. Fenix består i huvudsak av två delar: dels 
rådgivning och stöd till både den unge och dess 
anhöriga, dels ett öppenvårdsprogram för unga 
vuxna i åldersgruppen 16-24 år. 

– Här stannar ungdomarna i sex veckor. Oftast har 
vi gruppaktiviteter på förmiddagen, för de högst 
sex personer som är här samtidigt. På eftermid-
dagen ligger de individuella programmen, förklarar 
Tony Ekblad som är projektledare för Fenix. 

Ungdomscafé
Verksamheten Fenix bedrivs i den gamla Postens 
lokaler som ligger strategiskt placerade i centrum. 
Senare på eftermiddagarna och kvällarna står 
lokalen tom. 

– Tanken är att vi ska öppna ett café i lokalen som 
kommunens ungdomar själva ska driva. Med hjälp 
av en Facebookgrupp och ett ungdomsforum ska 
ungdomarna få bestämma hur caféet ska utformas, 
berättar Ann-Kristin Persson på individ- och famil-
jeomsorgen, som är huvudansvarig för projektet. 

Urval av kommunens 
ungdomsverksamhet 

• Ungdomsparlament

• Fältgrupp

• Fritidsgårdarna Fritid Hjärup och Skåningen

• Nya satsningar 2010-11

 – IKT i skolan

 – Ungdomscafé

 – Ungdomscoacher

 – Fenix öppenvårdsprogram

 – Resursskola

 – Feriearbeten under sommarlovet 

Verksamheten smygstartades under hösten 2010, 
men tanken är att den ska dra igång på riktigt 
under våren 2011. 

– Det finns ju fritidsgårdar för de yngre, mellan 11 
och 14 år ungefär, men i nuläget finns ingen riktig 
verksamhet efter skoltid som vänder sig till de 
som är lite äldre och går i nian eller på gymnasiet, 
fortsätter Ann-Kristin. 

– Detta ska inte bli någon ny fritidsgård. Ungdo-
marna ska vara delaktiga, avslutar hon. 

Klass 5C demonstrerar sin nya interaktiva skrivtavla och verktyget Guubes. Foto: Ulrika Vendelbo
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Andreas Andersson, Patrik Thell, Daniel Kristi-
ansen och Anna Andersen Hörman är fyra av de 
sammanlagt nio personer, som arbetar med ung-
domsverksamheten inom ramen för Fältgruppen. 
Vi träffar dem på Centralskolan i Staffanstorp. 
Daniel Kristiansen berättar att han tidigare har 
varit idrottslärare och fritidspedagog i Staffans-
torp, men för två år sedan började han arbeta med 
Fältgruppen. 

– Jag kände att jag ville prova på något nytt och 
tyckte att Fältgruppen är väldigt spännande och 
kul. När jag fick erbjudandet om att börja här på 
heltid kunde jag helt enkelt inte tacka nej! 

– Vi arbetar uppsökande och vänder oss till ung-
domar mellan 12-20 år. Staffanstorp har förmod-
ligen Sveriges äldsta verksamhet på detta område 
som påbörjades redan under mitten av 1980-talet, 
förklarar Andreas Andersson, Fältgruppen, och 
fortsätter:

– Vid det här laget har vi utvecklat en effektiv och 
uppskattad verksamhet. 

De tre ungdomscoacherna – Patrik Thell, Liridona 
Ismajli och Daniel Kristiansen – har nyanställts 
under 2010 för att spendera 75% av sin tid på 
kommunens tre högstadieskolor. 

– Övrig tid spenderar de med oss i Fältgruppen, 
förklarar Andreas Andersson. 

Gruppen har personal i tjänst sju kvällar i veckan. 
Sammanlagt rör det sig om strax över 2000 ungdo-
mar som ingår i målgruppen.

Hur ser en vanlig dag ut för er? 

– Det finns egentligen ingen vanlig dag – alla dagar 
är olika – men dagen börjar oftast med att man går 
ett varv runt korridorerna och pratar med de elever 
som är där. Kanske någon lärare berättar att en 
elev inte dykt upp, då ringer vi först innan vi kör 
hem till eleven för att skjutsa honom eller henne 
till skolan. Ibland sitter vi med på lektioner eller 
finns tillgängliga i allmänna utrymmen där elev-
erna spenderar tid, förklarar Daniel Kristiansen.  

Kommunöversikt

Ungdomarna uppskattar att ungdomscoachen Daniel Kristiansen finns till hands. Foto: Ulrika Vendelbo

”Det finns egentligen ingen vanlig dag”
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– Det händer också att en lärare berättar att en 
elev varit borta många timmar från undervis-
ningen. Då kanske det räcker med att vi finns där 
vid skåpet på morgonen och säger hej, knyter an 
på eftermiddagen och frågar om det finns något 
som han eller hon vill prata om. Oftast räcker det 
med lite uppmärksamhet för att en elev ska sluta 
skolka, berättar Patrik Thell.

– Det är svårt för lärarna att hålla sig ajour. De 
har så mycket annat att tänka på. Vi har lättare 
att få en helhetsbild av hela deras vardag och 
fritid. Om det är någon som har det tufft hemma, 
eller kanske svårt att komma upp på morgonen, 
så finns vi där och kan hjälpa till, förklarar Daniel 
Kristiansen. 

– Vi finns också här för att i viss mån arrangera 
och stötta upp vid fritidsaktiviteter utanför skol-
tid, till exempel en danstävling eller sportlovsakti-
viteter, fyller Patrik Thell i. 

Efter samtalet med Fältgruppen och coacherna ger 
vi oss ut i korridorerna för att fråga hur eleverna 
uppfattar satsningen. På Centralskolan träffar vi 

Evelina Falk, Frida Wiberg, Olivia Bröddén och 
Sandra Giv. 

– Daniel är juste. Han är inte som en lärare, mer 
som en kompis, men ändå inte. Han är mer chill, 
förklarar Frida Wiberg. 

– Stämningen är mycket lugnare nu när ’fältis’ är 
här, avslutar hon. 

Daniel Kristiansen berättar att just nu hjälper 
coacherna och Fältgruppen också till med att ta 
fram ett föräldrarstödsmaterial tillsammans med 
skolsköterskorna och kuratorer. Materialet ska gå 
ut till föräldrarna till barn i årskurs 5, 7 och 9. 

– Det är inte alltid lätt för föräldrar att veta hur 
man ska göra eller vem man kan vända sig till. Då 
finns vi här som stöd och råd. 

Kommunöversikt

Andreas Andersson pratar med ungdomarna. 
Foto: Ulrika Vendelbo

En vanlig dag på Centralskolan. Foto: Ulrika Vendelbo
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Staffanstorps 
kommun fortsät-
ter sin satsning 
på näringslivs-
frågor genom 
näringslivsbola-
get Business Port 
Staffanstorp, 
som kommunen 
äger tillsammans 
med det pri-
vata näringslivet. 
Fokus ligger på 
service åt företag, 
etableringar och 

Fortsatt starka insatser på näringslivsområdet 

genomfört en rad aktiviteter. Bland annat har en 
marknadsplan utarbetats, som ligger till grund 
för ett samarbete mellan kommunen och handeln. 
För Staffanstorp kommuns räkning driver även 
Business Port Staffanstorp ett kompetensutveck-
lingsprojekt, där drygt 90 småföretag ingår, många 
av dem soloföretagare. Projektet ger företagen 
möjlighet att delta i ledarutvecklingsprogram för 
att stärka sin konkurrenskraft framöver och kom-
petensutveckla sin personal. 

Stark placering i näringslivsranking 
Under året klättrade Staffanstorp nio placeringar 
i Svenskt Näringslivs ranking till 36:e plats. 
Konkurrensen om platserna på den övre halvan är 
särdeles hård och det är därför ett gott betyg till 
Staffanstorp att lyckas med denna ansats. 

Ytterligare ett gott betyg åt företagsklimatet i 
kommunen är att 132 nya företag registrerades 
i Staffanstorp under 2010. Tillsammans med 
kommunerna Lomma och Kävlinge har Staffans-
torp anslutit sig till Nyföretagarcenter Syd för att 
tillgodose behovet av rådgivning inför start av nytt 
företag.

– Vi känner ett stort stöd och många positiva 
attityder i vårt arbete från företag i Staffanstorp 
och det är vår förhoppning att i ännu högre grad 
kunna underlätta företagandet för dem framöver, 
säger Claes Nilsson.

Kommunöversikt

Bröderna Anders och Christer Hultén, 
Hulténs Möbler, vid Företagsgruppens 
årsmöte då de fick ta emot utmärkelsen 
Årets Företagare i Staffanstorp.

Blomstrande resultat efter upprustning av Rosariet i Hjärup. Foto: Anna Fogelberg

nyföretagande samt strukturfrågor. Ett kommande 
fokusområde är näringslivsplanering inför ESS/
MAX IV-etableringarna i Lund. Denna storsats-
ning kommer att påverka alla kommuner i Skåne 
och då särskilt dem som gränsar till Lund.

– I takt med den uppåtgående konjunkturen har 
det noterats ett ökande intresse för Staffanstorp 
som etableringsort, vilket inte minst märks på an-
talet förfrågningar kring verksamhetslokaler och 
när det gäller kontorslokaler, framförallt kontors-
hotell, berättar Claes Nilsson, VD på Staffanstorp 
Business Port. 

Handelsföreningen, som återuppstod med pompa 
och ståt under senhösten 2009, har under året 



Omsorgen om de gemensamma vardagsrummen – 
parkerna, torgen och gatorna – är en av de vikti-
gaste ambitionerna i utvecklingen av Staffanstorps 
kommun. Det handlar i grunden om rätt skötsel 
på rätt plats till rätt kvalitet – och om att tänka 
långsiktigt. Under det gångna året implementerades 
flera av de planerade försköningarna av stadens 
gator, torg och parker.  I slutet på 2010 antog också 
Tekniska nämnden en grönplan, som planerar för 
hur grönstrukturen ska utvecklas i kommunen.
 I korthet går planen ut på att:

• De fem identitetsbärare som beskrivs i översikts-
planen Framtidens kommun – perspektiv 2038 
ska även prägla utvecklingen av de allmänna park 
– och grönytorna.

• Parkerna ska anpassas till flera målgruppers 
behov.

• Ett varierat utbud av parker med olika karaktär 
och innehåll ska skapas. 

• Parker och grönområden ska marknadsföras 
för att bättre uppmärksammas i allmänhetens 
medvetande. 

Familjefest krönte försköningssatsningen 
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Konkreta åtgärder som vidtagits under året är 
bland annat upprustning av Åstraparken och Pile-
lunden till attraktiva fickparker. Centrumtorget i 
Hjärup, Magnoliatorget och Busstorget i Staffans-
torp har fått nya och förskönade planteringar. På 
flera ställen har förnyelse och förbättringar av bus-
kage genomförts, blanda annat vid Gullåkravägen, 
Dirigentvägen och i Skånebyns park i Hjärup. 

För att öka tryggheten för kommuninvånarna har 
belysningen förbättrats på ett flertal ställen, bland 
annat när det gäller belysning i västra Borggårds-
området, Centrumparken och vid namngatorna i 
Hjärup.

Tusen personer deltog i familjefest
För att fira försköningssatsningen ställde kommu-
nen till med familjefest ute i det gröna i början av 
september. Poängpromenad och picknick blanda-
des med musikupplevelser, sockerdricksträd, bal-
longuppsläppning och barnunderhållning. Drygt 
tusen personer var med och firade och det planeras 
redan för en ny fest under 2011.  

Familjefesten. Foto: Claes Nilsson.
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Fem år i sammandrag

Antal invånare 31 december

Skattesats (kr) 

Antal årsarbetare

Skatteintäkter generella statsbidrag och 
utjämning, netto (mnkr)

Verksamhetens nettokostnad (mnkr)

Verksamhetens nettokostnad per invånare

Finansnetto (mnkr)

Årets resultat (mnkr)

Nettoinvesteringar (mnkr, exkl markinköp)

Eget kapital (mnkr)

Eget kapital per invånare (kr)

Extern låneskuld (mnkr)

Anläggningslån per invånare (kr)

Skuldsättningsgrad (%)

Rörelsekapital (mnkr)

Soliditet  exkl. ansvarsförbindelse (%)

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse  (%)

Koncernen

Årets resultat

Soliditet %

Finansnetto

* exklusive realisationsvinst

Staffanstorps kommun har visat god ekonomisk hushållning under de senaste fem åren. 
Samtidigt har antalet invånare fortsatt att öka under 2010 vilket är i linje med kommu-
nens vision om 7 000 nya medborgare till år 2014. 

 2006 2007 2008 2009 2010

 20 840 21 208 21 667 21 949 22 259

 19:49 18:89 18:89 18:89 18:89

 998 1003 946 873 928

 707,2 737,0 777,4 803,0 853,7

    698,1* 731,4 774,7 781,3 844,5

 33 498 34 456  35 754 35 598 37 937

 21,1 14,4 14,7 15,0 16,6

 30,2* 20,0 15,9* 36,5* 25,5

 73,5 13,3 29,4 42,5 65,3

 527,3 547,3 564,7 601,4 627,3

 25 302 25 785 26 064 27 403 28 177

 0 0 0 0 162,7

 0 0 0 0 4 402

 20,7 20,6 21,1 25,2 34,5

 31,3 32,4 1,0 64,9 90,7

 79,3 79,4 78,9 74,8 65,5

 31,4 25,0 25,7 26,4 25,5

 

 26,3 35,9 32,8 35,6 41,5 

 29 29 31 32 29

 -8,2 -21,1 26,4 -11,4 -12,9

Kommunen
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De största posterna bland kommunens kostnader avser förskolor och skolor. Tillsammans 
med gymnasie- och vuxenutbildningen svarar dessa för över hälften av verksamhetens 
kostnader. Ett annat stort verksamhetsområde är omsorgen om äldre och handikappade. 
Kommunens klart största intäkt är skatt från kommunens invånare.

Så används skattepengarna

Kommunens intäkter

100 kronor i skatt till kommunen 
användes under 2010 så här:

44 kronor till förskola och skola

17 kronor till äldre- och handikappomsorg

14 kronor till gymnasie- och vuxenutbildning

12 kronor till övrig verksamhet (administration, 

räddningstjänst, fysisk och teknisk planering)

5 kronor till teknisk verksamhet (gator, vägar 

och grönytor)

4 kronor till individ- och familjeomsorg

4 kronor till kultur- och fritidsverksamhet

 7%
73%

 9%

1%
2%

 0%

 4%
 2%

2%

Skatter
Generella bidrag
Taxor och avgifter
Bidrag
Finansiella intäkter
Hyror och arrenden  
Försäljning av verksamheter
Försäljningsintäkter
Exploateringsintäkter

 7%
73%

 9%

1%
2%

 0%

 4%
 2%

2%

Skatter
Generella bidrag
Taxor och avgifter
Bidrag
Finansiella intäkter
Hyror och arrenden  
Försäljning av verksamheter
Försäljningsintäkter
Exploateringsintäkter



16

Ledamöter kommunstyrelsen, från vänster: Annica Carlstedt, Nino Vidovic, Pierre Sjöström, Helene Öhman, 
Torbjörn Lövendahl, Michael Sandin, Christian Sonesson, Carina Dilton, Liliana Lindström, Bertil Persson, 
Yvonne Nilsson, Henrik Lethin. Laila Olsen saknas på bilden. Foto: Ulrika Vendelbo.

Efter valet 2010 styrs Staffanstorps kommun av Moderata Samlingspartiet. Moderaterna 
fick 19 av 41 mandat i fullmäktige och blev därmed största parti.  

Organisation kommunen

Kommunöversikt

Kommunfullmäktige

ValnämndenRevisorer

Tekniska nämnden

Miljö- och samhällbyggnadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen

Socialnämnden
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Kommunstyrelsen 2011 – 2014

Michael Sandin (M) ordförande

Torbjörn Lövendahl (S)                   

Christian Sonesson (M) 

Pierre Sjöström (S)  

Henrik Lethin (M) 

Nino Vidovic (M) 

Yvonne Nilsson (C) 

Laila Olsen (S) 

Annika Carlstedt (M) 

Carina Dilton (S) 

Liliana Lindstöm  (M) 

Bertil Persson (M) 

Helene Öhman (FP) 

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 
2010-11 – 2014-12-31

Moderata Samlingspartiet 19

Centerpartiet 2

Folkpartiet liberalerna 3

Kristdemokraterna 1

Socialdemokraterna 10

Miljöpartiet 2

SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1

Staffanstorpspartiet 1

Sverigedemokraterna 2

TOTALT 41

Kommunöversikt

Ersättare kommunstyrelsen, från vänster: Olle Benner, Werner Unger, Björn Stigborg, Shkurte Xhemajli, Solveig 
Ohlsson,  Berit Lagergren, Anders Olin, Ralph Friberg, Eric Tabich, Björn Magnusson. Pia Jönsson, Pierre Lindberg 
och Eric Hamilton saknas på bilden. Foto: Ulrika Vendelbo.
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Organisation koncernen
Kommunkoncernen omfattar Staffanstorps kommun med dess nämnder samt företag som kom-
munen på grund av andelsinnehav har ett väsentligt inflytande över. Hit räknas företag med en 
ägarandel över 20 %. 

Kommunens samlade verksamhet

Kommunala uppdragsföretagKommunkoncernen

Kommunens 
koncernföretag

Minst 20 % innehav

Staffanstorp Centrum AB 100%

Staffanstorps Energi AB 100%
-Staffanstorps Energi
 Försäljnings AB 100%

Staffanstorpshus AB 100%
-Staffanstorps 
 Kommunfastigheter AB 100%

-Stanstad II KB 100%

Business Port Staffanstorp AB 49%

Kommunupphandling Syd AB 25%

AB Malmöregionens avlopp 15%

SYSAV 3,3%

Sydvatten AB 2,8%

Kommunassurans Syd 
Försäkringsaktiebolag 1,9%

Kommuninvest AB 0,3%

Kommunala 
entreprenader

Kommunens egen 
verksamhet

Samägda företag utan 
betydande inflytande

PEAB Sverige AB
-Gata/väg
-VA-ledningar

Green Landscaping AB
-Grönytor 
-Idrottsanläggningar utomhus

Kraftringen Service AB
-Gatubelysning

IL Recycling ServiceAB
-Hushållsavfall

E.ON Värme Sverige AB
-Fjärrvärmeverksamhet

Kommunala entreprenader
För att en kommunal entreprenad ska anses föreligga menas att 
• det finns ett avtal mellan kommunen och producenten om att denna ska bedriva kommunal verksamhet 
eller delverksamhet av större omfattning
• kommunen har ett huvudansvar för att tjänsten erbjuds kommunmedborgarna
• verksamheten annars skulle ha utförts i egen regi

Friskolor definieras inte som kommunala entreprenader eftersom de tillkommer genom avtal med staten.

Bergkvarabuss
-Skolskjutsar

Samres
-Färdtjänst

Sodexo
-Städning
-Kost ordinärt boende

Attendo Care
-Särskilt boende

Attendo-LSS
-Boende för funktions-
hindrade

-Daglig verksamhet
-Korttidsverksamhet

Fogdaröd

-Särskilt boende
-Boende för funk-
tionshindrade

Bokebo
-Särskilt boende

HSB Skåne
-Särskilt boende

Häggenäs
-Särskilt boende

Carema Orkidén
-Boende för funk-
tionshindrade

Assistansia
-Personlig assistans

Ekbacka
-Boende för funk-
tionshindrade

Sydassistans
-Personlig assistans
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Utsikt från kommunhuset över storkar som mellanlandat. Foto: Lisbeth Svensson
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Omvärldsanalys

Den ekonomiska återhämtning fortsatte under 
2010 men gick olika fort i olika delar av världen. 
I Europa, den marknad som är starkast kopplad 
till den svenska exportindustrin, är det främst den 
allvarliga skuldkrisen som är i fokus där ett antal 
länder är över och många länder på väg mot en 
statsskuld på över 100 % av bruttonationalpro-
dukten, BNP. Enligt EU:s stabilitets- och tillväxt-

pakt får ländernas statsskuld inte överstiga 60 %. 
Sverige är ett av få länder som faktiskt uppfyller 
kraven (cirka 40 % 2009). Utöver Sverige är det 
endast fyra andra länder, Danmark, Finland, Est-
land och Luxemburg, som klarar kraven. Allt över 
90 % ökar risken väsentligt för en ond spiral av 
ökade räntekostnader, minskad tillväxt och eska-
lerande skuldbörda som till slut hotar att leda till 

Ur ett ekonomiskt perspektiv dominerades 2010 av en fortsatt återhämtning som dock 
gått olika fort i olika delar av världen. Sverige har hittills gått relativt stabilt ur den värsta 
krisen även om beroendet av omvärlden är källa till viss oro. Den svenska ekonomin be-
finner sig fortfarande i lågkonjunktur, men efterfrågan väntas öka efter hand och en för-
siktig bedömning visar att konjunkturen runt år 2015 kan vara tillbaka på samma nivåer 
som före krisen.

Befolkningsstrukturen visar att Staffanstorps kommun är en ”ung” kommun. Andelen barn och ungdomar (0-19 år) är 28 %.



21Analyser

22 500

22 000

21 500

21 000

20 500

20 000

19 500

19 000

18 500

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

Befolkningsutveckling antal invånare

Befolkningsstrukturen visar att Staffanstorps 
kommun är en ”ung” kommun. Andelen barn 
och ungdomar (0-19 år) är 28 %. Den arbetsföra 
befolkningen utgör 55 % och den äldre (65 år och 
äldre) 17 % av Staffanstorps totala befolkning.

Nedanstående tabell visar Staffanstorps kommuns 
befolkning indelad i åldersklasser. Den ålders-
klass som har störst procentuell ökning mellan 
åren 2005 till och med 2010 är 65-79 med 33 %. 
Därefter kommer både 80 och över med 21 % 
och  0-6 åringar med 13 %. De övriga klasserna 
har var för sig ökat med måttliga tre procent. Den 
ökande andelen äldre medför att behoven av olika 
former av äldreomsorg ökar. Behovet av barnom-
sorg har också ökat under sexårsperioden. 

Demografi för Staffanstorps kommun 2004-2010

Ålders-
klasser 0-6 7-19 20-64 65-79 80+ Totalt

2005 1 935 3 911 11 836 2 343 577 20 602

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

Tabellen visar åldern vid årens slut. Källa: SCB

Brist på bostäder
Som helhet bedöms det vara brist på bostäder i kom-
munen. Framför allt råder det brist på små hyresrät-
ter, stora bostadsrätter samt små och medelstora 
villor/radhus/kedjehus (äganderätt) som är mindre än 
120 kvm och medelstora på 120-150 kvm. Många 
ungdomar och medelålders invånare vill flytta från 
en större till en mindre bostad.

någon form av betalningsinställelse. Saneringen av 
ett antal länders offentliga finanser är nödvändig 
och i vissa fall akut samtidigt som dessa åtgärder 
kan komma att försvaga tillväxten globalt. 

Sverige har hittills gått relativt stabilt ur den värsta 
krisen även om beroendet av omvärlden stän-
digt svävar över oss som ett orosmoln. Det kan 
konstateras ett den svenska ekonomin fortfarande 
befinner sig i lågkonjunktur, men efterfrågan vän-
tas öka efter hand med stigande produktion och 
positiva effekter på antalet arbetade timmar som 
följd. En försiktig bedömning visar att konjunk-
turen väntas vara tillbaka runt år 2015 på samma 
nivåer som innan krisen drabbade världen och då 
bedöms arbetslösheten vara tillbaka på den nivå 
som anses normal (strax under 7 %). 

Kommunernas överskott, främst tack vare de 
tillfälliga konjunkturstöden, beräknas till knappt 
19 miljarder kr år 2010. För många kommuner 
ser situationen 2011 betydligt mer bekymmersam 
ut. Den begränsade skatteunderlagsutvecklingen 
kopplad till situationen på arbetsmarknaden och 
utfasningen av de tillfälliga konjunkturstöden 
pekas ut som de främsta skälen. 

Beslutet att använda 8 mnkr av 2010 års tillfälliga 
konjunkturstöd år 2011 innebär för Staffanstorps 
del att detta år inte är fullt lika påfrestande. 

Invånarantalet fortsätter att öka 
Staffanstorps kommun har haft en ökning av 
antalet invånare sedan år 1990. Under 2010 ökade 
antalet invånare från 21 949 till 22 259. Ökningen 
är totalt 310 invånare (1,4 %). Skillnaden mellan 
inflyttade och utflyttade är flyttningsnettot och ut-
fallet för 2010 blev ett överskott på 149 invånare.

2 000

1500

1 000

500

0
0-

4

5-
9

10
-1

4

15
-1

9

20
-2

4

25
-2

9

30
-3

4

35
-3

9

40
-4

4

45
-4

9

50
-5

4

55
-5

9

60
-6

4

65
-6

9

70
-7

4

75
-7

9

80
-8

4

85
-8

9

90
-9

4

95
-

Befolkningsstruktur antal invånare och ålder

Män

Kvinnor



22 FörvaltningsberättelseAnalyser

Recept för framtiden – långsiktighet 
och kontroll
Resultatet år 2010 överstiger inflationstakten och 
kommer att bidra till att kommunens finansiella 
styrka ökar. Särskilt positivt är att det budgete-
rade resultatmålet hade kunnat uppnås även utan 
de tillfälliga konjunkturstöden samtidigt som 
verksamheterna i allt väsentligt uppnått de mål 
som satts upp för god hushållning. 

Även 2011 ser ut att bli ett år som inte bjuder på 
alltför stora ekonomiska utmaningar. Mycket till 
följd av att delar av det tillfälliga konjunkturstö-
det som utbetalades 2010 gjorts tillgängligt även 
2011 och verksamheterna kompenserats fullt ut 
för beräknade löne- och prisökningar. 

Däremot väntas 2012 bli ett påfrestande år med 
en total intäktsförändring på 2,8 % enligt senaste 
skattemedelsprognosen. Samtidigt fortsätter 
kostnaderna öka till följd av dels de stora infra-
strukturinvesteringar som planeras under ett antal 
år framöver, dels en högre löneökningstakt än 
de senaste två åren. Dessutom börjar den demo-
grafiska utvecklingen medföra ett behov av nya 
lokaler inom främst förskole- och grundskoleverk-
samheten. 

Från 2013-2014 signalerar prognoserna om allt 
bättre förutsättningar. Till denna bedömning är 
dock en stor brasklapp kopplad nämligen det 
faktum att prognoserna bygger på historiska 
erfarenheter i mångt och mycket. Men varje kris 
har sin egen logik och risken för låg träffsäkerhet i 
prognoserna i det lite längre perspektivet är därför 
viktig att beakta. 

Långsiktig framförhållning är alltid svår men det 
är en absolut förutsättning att Staffanstorps kom-
mun fortsätter värna om sin i grunden starka eko-
nomi och att ständigt arbeta med att hitta ”rätt” 
kostnadsmässiga nivå i basverksamheterna. Nivån 
måste vara kopplad till kommunens strukturella 
förutsättningar, det vill säga att ta hänsyn till ex-
empelvis åldersstrukturen och invånarnas sociala 
bakgrund m m. Fördelarna är uppenbara i tider av 
låg tillväxt. Däremot ligger det en utmaning i att 
hålla fast vid denna strategi i tider av hög tillväxt 
då kopplingen mellan resultatet och nödvändighe-
ten av fortsatt kontroll över strukturkostnaderna 
är mindre tydlig.

År Kvarstående  Arbetslösa Sökande  
 sökande  som har fått
 totalt  arbete

2005 1 219 388 59

2006 1 213 310 67

2007 913 250 50

2008 970 289 63

2009 1 128 358 64

2010 1 144 294 83

Källa: Arbetsförmedlingen

Staffanstorps kommuns kvarstående sökande, 
arbetslösa samt sökande som erhållit arbete.

Andelen öppet arbetslösa i Staffanstorps kommun 
var enligt arbetsförmedlingens definition 2,2 %. 
I riket var andelen öppet arbetslösa enligt denna 
definition 3,6 %.

Under år 2007 sjönk antalet kvarstående sökande 
i jämförelse med tidigare år. Den sjunkande tren-
den bröts under 2008. 

Under 2008 och 2009 medförde den kärvare ar-
betsmarknaden ett ökat antal arbetslösa. Under år 
2010 har antalet öppet arbetslösa återigen mins-
kat. Antalet sökanden som fått riktiga jobb under 
2010 har ökat något i jämförelse med 2009.

Under året 2010 färdigställdes 46 småhus och 30 
flerbostadshus.

Färre arbetslösa i Staffanstorp
Arbetslösa är arbetssökande (16-64 år) som 
aktivt söker och omgående kan ta ett jobb på 
arbetsmarknaden. De kvarstående sökande 
består av samtliga inskrivna i slutet av månaden 
respektive år. 

Antal färdigställda lägenheter
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Måluppfyllelse i sammandrag
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Kommunens tre finansiella mål är uppfyll-
da för 2010. Verksamheterna bedrivs i allt 
väsentligt inom ramar som säkerställer en 
önskvärd finansiell ställning och utveckling 
samt bedrivs kostnadseffektivt och ända-
målsenligt.

Kommunfullmäktige har fastställt mål som klar-
gör hur mycket pengar som får gå till löpande 
verksamhet, hur investeringarna ska finansieras 
samt nivån för det framtida sparandet. Dessa mål 
bildar en definition av vad som ska anses vara god 
hushållning finansiellt.

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har även formulerat ett antal 
uppdrag till verksamheterna vilka bildar en defi-
nition av vad som ska anses vara god hushållning 
verksamhetsmässigt. 

För samtliga avvikelser mot uppsatta mål finns 
angivna åtgärdsförslag. Det kan konstateras att 
verksamheterna i allt väsentligt bedrivs inom 
ramar som säkerställer en önskvärd finansiell ställ-
ning och utveckling samt bedrivs kostnadseffektivt 
och ändamålsenligt. För mer detaljerad informa-
tion hänvisas till dokumentet ”God ekonomisk 
hushållning 2010”.

Kommunen
Finansiella mål

Verksamhetsmål - Politikområden

- Barn- och ungas lärande

- Medborgares och kunders inflytande

- Lokal identitet och attraktionsvärde

TOTALT

Staffanstorpshus AB
Finansiella mål

Verksamhetsmål

TOTALT

Totalt koncernen
Finansiella mål

Verksamhetsmål

TOTALT

 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt

 3  

  

 11 2 

 8 2 

 2  2

 24 4 2

  

    

 

 7  

 7  

 14  (100%)  

  

 

 10  

 28 4  2

 38 4  2
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Den kommunala redovisningen regleras av Kom-
munallagens åttonde kapitel samt av Lag om Kom-
munal redovisning. Dessutom lämnar Rådet för 
kommunal redovisning rekommendationer för den 
kommunala redovisningen. Staffanstorps kommun 
följer dessa.

Kostnader för timanställda samt mer- och över-
tid som avser december månad men utbetalats 
i januari har periodiserats till rätt bokföringsår.

Staffanstorps kommun har beslutat att bidra 
till statlig infrastruktur i två fall, dels till ut-
byggnad av södra stambanan samt till järn-
vägsutredning av Simrishamnsbanan. Beloppen 
är bokförda dels i balansräkningen men även 
som periodiserad kostnad i resultaträkningen.

Den sammanställda redovisningen har upprät-
tats enligt förvärvsmetoden och med hänsyn 
till specificering enligt proportionell konso-
lideringsmetod som innebär att belopp som 
inkluderas i den sammanställda redovisningens 
resultat- och balansräkning motsvarar ägd 
andel i företaget.

Obeskattade reserver uppdelas i en del som re-
dovisas som latent skatteskuld och en återstå-
ende del som redovisas under eget kapital.

Tillgångar och skulder samt intäkter och 
kostnader har upptagits till så stor del som 
motsvarar ägd andel. Därefter har interna mel-
lanhavanden eliminerats med ägd andel.

Enligt rekommendation från Rådet för kom-
munal redovisning (RKR) nr 7.1 : 2006 ska 
i kommunens årsredovisning finnas en redo-
görelse för utvecklingen av medel avsatta för 
framtida pensionsutbetalningar. Kommunen 
har fattat beslut om policy för kapitalför-
valtning av pensionsmedel i december 1999. 
Denna policy har följts till fullo under året.

Avvikelse från rekommendationen har skett 
genom att Staffanstorps kommun periodiserar 
det tillfälliga konjukturstödet mellan 2010 
och 2011. 8 mnkr överföres via balansavstäm-
ningen till 2011.

Bidrag som lämnats avseende investeringar 
skall intäktsföras och periodiseras över nytt-
jandetiden enligt rekommendation från Rådet 
för kommunal redovisning.

Redovisningsprinciper

Skatteintäkter redovisas enligt rekommen-
dation 4.2 och periodiseras till det år då den 
beskattningsbara inkomsten intjänas av den 
skattskyldige. Definitiv slutavräkning för 2009 
är resultatförd med -1 186 kr/invånare och 
preliminär slutavräkning för 2010 beräknas till 
+456 kr/invånare.

Pensionsåtaganden bokförs enligt blandmodel-
len, vilket innebär att pensioner intjänade före 
1998 redovisas som en ansvarsförbindelse inom 
linjen. Pensioner intjänade från och med 1998 
redovisas som en kostnad i resultaträkningen. 
Den intjänade avgiftsbestämda ålderspensionen 
betalas ut till de anställda via Pensionsvalet. 
Den förmånsbestämda delen samt efterlevande 
skyddet har försäkrats bort hos KPA. 

Löneskatt på 24,26 % ingår i pensionsåtagan-
dena.

Materiella anläggningstillgångar har i balans-
räkningen upptagits till anskaffningsvärdet 
minus planenliga avskrivningar. 

Avskrivningarna sker enligt rak nominell me-
tod, och påbörjas när tillgången tas i bruk, och 
följer SKL:s rekommendationer om avskriv-
ningstider.

En investering är allt med ett inköpspris över 
0,5 basbelopp och med en ekonomisk varaktig-
het på 3 år eller mer och där inköpet dessutom 
inte är att betrakta som utbyte.

Exploateringstillgångarna är bokförda som 
omsättningstillgångar och redovisas löpande. 
Vi följer Rådet för Kommunal Redovisnings 
idéskrift om hur redovisning av exploaterings-
verksamheten bör hanteras. Denna menar att 
markförsäljningar ska resultatföras när ägar-
byte/försäljning sker.

Analyser
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Ord och uttryck

Avskrivningar
Planmässig årlig nedsättning av anläggningstillgångars 
värde.

Avsättning
Ekonomiska förpliktelser vars storlek och betalningstid-
punkt inte är helt bestämd. Den vanligaste avsättning-
en avser pensionsåtagande gentemot de anställda.

Balansräkning
Sammanfattning av tillgångar, skulder och eget kapital 
vid en given tidpunkt. Ger mycket information om 
kommunens ekonomiska styrka genom jämförelser 
bakåt i tiden.

Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar och skulder och består av 
anläggningskapital (skillnaden mellan anläggningstill-
gångar och långfristiga skulder) samt av rörelsekapital 
(skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfris-
tiga skulder).
  
Internränta
Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anlägg-
nings- och omsättningstillgångar) som utnyttjas inom 
en viss verksamhet.

Kapitalkostnader
Benämning för internränta och avskrivningar. 

Kassaflödesanalys
Visar hur kommunen har finansierat sin verksamhet, 
det vill säga varifrån pengarna har kommit och hur 
de har använts. Här ingår samtliga inbetalningar och 
utbetalningar, även investeringsutgifter och inkomster. 
Skillnaden mellan hur mycket pengar vi har tillfört och 
hur mycket som har gått åt ger årets kassaflöde, som 
kan vara plus eller minus.

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

Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter efter avdrag för investerings-
inkomster med mera.

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

Noter
Detaljerade upplysningar om de poster som ingår i 
resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.

Nämndsbidrag
Tillskott av skattemedel som respektive nämnd tagit i 
anspråk under det gångna året, d v s den del av verk-
samheten som inte finansierats med nämndens egna 
intäkter, såsom avgifter och ersättningar m m.

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på de redovis-
ningsperioder till vilka de hör.

Resultaträkning
Visar årets finansiella resultat och hur det uppkom-
mit mellan två givna datum. Resultaträkningen talar 
om för oss vad driften av verksamheterna kostat. 
Verksamhetens kostnader och intäkter specificeras i 
driftredovisningen.

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

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

Tillgångar
Delas in i anläggningstillgångar (fastigheter, inventa-
rier, långfristiga fordringar m m) och omsättningstill-
gångar (likvida medel, kundfordringar, förråd m m).

 
tkr = tusen kronor

mnkr = miljon kronor

Analyser
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Kommunens finansiella målsättning anger att resultatet ska vara minst 1 % av skatteintäk-
ter och utjämning. Årets resultat efter balansavstämningen utgör 2,7 % av skatteintäkter 
och utjämning. Kommunallagen anger att kommunens resultat måste vara positivt. Årets 
resultat är positivt för trettonde året i rad. 

Finansiell analys kommunen

Kommunallagens krav på god ekonomisk hus-
hållning i kommunens verksamhet utgör utgångs-
punkt för den finansiella bedömningen. Med 
begreppet ”god ekonomisk hushållning” avses 
bland annat att över en längre period upprätthålla 
balans mellan inkomster och utgifter samt att vär-
desäkra det egna kapitalet mellan generationerna.     

Resultat och kapacitet
Årets resultat

Kommunens finansiella målsättning anger att re-
sultatet ska vara minst 1 % av skatteintäkter och 
utjämning. Resultatet före balanskravsavstämning-
en motsvarar 3 % av skatteintäkter och utjämning 
och efter balanskravsavstämningen 2,7 %.

Det finansiella målet uppfylls 2010.

Resultatet före balanskravsavstämningen blev  
25,8 mnkr. Efter avstämning mot balanskravet, 
där reavinst på 0,3 mnkr borträknas, uttag från 
pensionsmedelsförvaltningen på 5,4 mnkr tillkom-
mer samt 8 mnkr av det särskilda konjunkturstö-
det periodiseras till 2011 återstår årets resultat 
22,9 mnkr. Detta innebär en positiv budgetavvi-
kelse på 14,7 mnkr. I resultatet ingår även en in-
täkt från exploateringsverksamheten på 3,6 mnkr.

Nettokostnaderna ökade i förhållande till budget 
med 15,2 mnkr. Dock finns här beviljade avvikel-
ser på 6,5 mnkr avseende vägunderhåll, snöröj-
ning och ökad måluppfyllelse skolår 9. Beställar-
nämnderna har en budgetavvikelse på -11,1 mnkr 
och resultatenheterna uppvisar ett resultat på 
-2,5 mnkr. Det budgeterade resultatet för resultat-
enheterna var -2,8 mnkr. De största avvikelserna 
inom nämnderna finns hos Tekniska nämnden och 
Barn- och utbildningsnämnden.

Skatteintäkterna inklusive generella bidrag och 
utjämning ökade med 32,2 mnkr i förhållande till 
budget. Staffanstorp har en tidig budgetprocess 
där prognoserna för skatteintäkter och konjunk-
turbidrag är av tidigt datum och därför utgör en 
större osäkerhetsfaktor.

Resultatet för kommunens olika delar kan samman-
fattas på följande sätt:

Nämnder  -11,1 mnkr

Resultatenheter -2,5 mnkr

Avgiftsfinansierad verksamhet +0,2 mnkr

Finansnetto +3,5 mnkr

Skatter och utjämning +32,2 mnkr

För utförlig analys och kommentarer hänvisas till 
texten under respektive nämnd eller resultatenhet.

Årets resultat är positivt för trettonde året i rad.

Årets resultat exklusive reavinst mnkr

2006         2007         2008          2009         2010

15,9

25,5

30,2

36,5

20,0

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt 
perspektiv ställer större krav än balanskravet och 
varierar från kommun till kommun beroende på i 
vilken ekonomisk situation kommunen befinner sig.

Rent generellt kan sägas att en kommun för att 
stärka sin långsiktiga betalningsberedskap bör ha 
ett resultat som inflationsskyddar det egna kapi-
talet samt som långsiktigt täcker investeringarna i 
den skattefinansierade verksamheten. Staffanstorp 
uppfyller detta mål.
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mnkr 2010 2009 2009-2010 2006-2010
   ökning % ökning % 

Verksamhetens  844,2 781,3 8,1 20,1
nettokostnader 
exkl. reavinster

Skatteintäkter  853,7 803,0 6,3 20,7
inkl. generella 
statsbidrag och 
utjämning 

Finansnetto 16,6 15,0 1,1 

Avstämning av balanskravet mnkr

Resultat före avstämning av balanskravet 25,8

Avgår reavinst -0,3

Uttag från pensionsmedelsförvaltningen 5,4

Periodiserat särskilt konjunkturstöd    -8,0

Årets resultat  22,9

Verksamhetens kostnader och intäkter

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

2009 och 2010. Under perioden 2006-2010 har 
nettot i genomsnitt legat på 16,4 mnkr. 

Utdelningar i fonder samt ränteintäkter på grund 
av god likviditet samt låga eller inga räntekost-
nader för externa anläggningslån är orsaken till 
den positiva utvecklingen. Under åren 2007 -2009  
hade kommunen inga anläggningslån. 98 mnkr 
togs upp i nya lån under 2010 bland annat på 
grund av köpet av återstående 50 % av Staffans-
torps Energi AB samt för att finansiera den del 
av investeringarna som inte finansieras av årets 
resultat eller avskrivningar.

Nettokostnadsutvecklingen 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och 
finansnetto visar hur stor del av skatteintäkterna 
som går till den löpande verksamheten. Enligt 
kriteriet för en god hushållning ska de löpande 
kostnaderna i förhållande till intäkterna understi-
ga 100 %. Medel att finansiera investeringar och 
amorteringar ska genereras. 

2006          2007          2008         2009          2010

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och finansnetto 
exkl. reavinst %

95,9

97,097,3
97,6

95,5

Nivån är en tumregel för en hållbar ekonomisk 
utveckling över en konjunkturcykel.

Genomsnittligt under perioden 2006-2010 ligger 
verksamhetens nettokostnader på 96,7 % av skat-
teintäkter och finansnetto.

Kontroll över nettokostnadernas utveckling är 
avgörande för en långsiktigt hållbar ekonomi. 
Nyckeltalet bör inte överstiga 98 %.

Skatte- och nettokostnadsutveckling per 
invånare

I en sund ekonomisk utveckling finns en följsam-
het mellan nettokostnadsökningen per invånare 
jämfört med skatteintäktsökningen per invånare.

Mellan 2009 och 2010 har nettokostnaderna per 
invånare ökat med 6,8 procentenheter medan 

Mellan 2009 och 2010 ökade verksamhetens 
nettokostnader exklusive reavinster med 8,1 % 
medan skatteintäkterna inklusive statsbidrag och 
utjämning ökade med 6,3 %. Under femårsperio-
den 2006 -2010 har nettokostnaderna ökat med 
20,1 % medan skatteintäkterna m m har ökat med 
20,7 %.

Verksamhetens intäkter 2010 inkluderar en intäkt 
från exploateringsverksamheten på 3,6 mnkr som 
avser markförsäljning. Kommunens nedlagda 
kostnader för s k anläggningar – gator och vägar 
ska aktiveras när de är färdigställda och kan tas i 
bruk. 

Personalkostnaderna ökade med 1,9 % under 
2010. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare 
ökade med 55 personer under 2010, från 873 till 
927. Utökningen har skett inom ungdomssatsning-
en, på stadsbyggnadskontoret samt genom ökat 
behov inom produktionen på grund av förändring 
av demografin.

Finansnettot var 16,5 mnkr. Detta är 3,6 mnkr 
bättre än budget. Avvikelsen beror främst på ut-
delningar och ränteintäkter från kommunens pen-
ningplaceringar. Finansnettot ökade 1,1 % mellan 
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skatteintäkterna har ökat med 2,8 procentenheter. 
Mellan 2008 och 2009 minskade nettokostnaderna 
per invånare med 0,2 procentenheter beroende 
bland annat på högre intäkter samt lägre avskriv-
ningskostnader.

Sett över femårsperioden har nettokostnaderna per 
invånare ökat med 15 procent medan skatteintäk-
terna per invånare har ökat med 12 procent.

De största posterna är åtgärder inom VA-området, 
Staffansvallens idrottsplats, IT-investeringar inom 
skolan samt försköningsarbete.

En detaljerad redovisning av investeringarna 
återfinns i slutet av årsredovisningen samt under 
respektive verksamhets redovisning. Genomsnitt-
ligt var investeringsnivån under de senaste fem 
åren 44,8 mnkr.

Finansiering av investeringarna

Kommunerna kan finansiera investeringar genom 
egna medel, som genereras genom överskott i 
resultaträkningen och avskrivningar, eller genom 
externa lån. Staffanstorp har en finansiell målsätt-
ning att investeringarna i den skattefinansierade 
verksamheten ska finansieras till 43 % med egna 
medel.

Årets investeringar finansierades till 70 % med 
årets resultat och avskrivningar. Investeringarna 
blev lägre i förhållande till budgeten med 18 mnkr. 
Främst är det investeringarna inom VA-området 
som blivit förskjutna i tiden.

Soliditetsutvecklingen

Soliditeten är ett mått på kommunens långsik-
tiga ekonomiska styrka och anger eget kapital i 
procent av de totala tillgångarna. Soliditetsutveck-
lingen sedd över tiden är av stort intresse. Kom-
munen har en finansiell målsättning som anger 
att soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen bör 
uppgå till 24 % för år 2010.

2006          2007          2008          2009         2010

Nettoinvesteringar mnkr

29,4

42,5

73,5

13,3

67,3

2006        2007         2008         2009         2010

Soliditetsutveckling %

79,4 78,9
74,8

26,4

65,5

79,3

Inkl. ansvarsförbindelseExkl. ansvarsförbindelse

25,0 25,7 25,5
31,4

Skatte- och nettokostnadsutveckling 
per invånare exkl. reavinst %

2006         2007         2008         2009         2010

3,2

4,8 4,83,0

Nettokostnad per invånare
Skatteintäkt per invånare

3,4

2,0

-0,2

6,1 6,6

2,4

Investeringar

Nettoinvesteringar är kommunens investerings-
utgifter minus investeringsinkomster. Numera 
redovisar kommunen anslutningsavgifterna som 
en periodiserad intäkt på resultaträkningen och 
följer därmed gällande rekommendation.

Investeringsvolymen var hög under 2006 på grund 
av färdigställande av Hjärupslundsskolan. Under 
2007 låg investeringarna, på en mer blygsam nivå, 
13,3 mnkr, för att sedan öka under följande två år.

2010 steg investeringarna till 67,3 mnkr. 
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2006           2007         2008           2009         2010

Skuldsättningsgrad %

21,1

25,2

34,5

20,7 20,6

Avsättningar mnkr      2010      2009

Pensioner 10,7 8,4

Infrastrukturanläggning 0,5 6,9

Garantibesiktningar 0,5 0,7

Totalt 11,7 16,0

Skuldsättning mnkr      2010      2009

Avsättningar 11,7 16,0

Långfristiga skulder 162,7 3,1

Kortfristiga skulder 155,9 183,4

Totalt 330,3 202,5

2006         2007         2008         2009         2010

Rörelsekapital  mnkr

32,4

1,0

64,9

90,7

31,3

Avsättningarna som minskade med 4,3 mnkr 
består av tre delar.

Risk – kontroll
Betalningsförmåga på kort sikt 

Ett mått på kommunens betalningsförmåga på 
kort sikt är rörelsekapitalets storlek. Rörelsekapi-
tal är skillnaden mellan omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder.

Rörelsekapitalet har ökat under 2010. Anledning-
en till ökningen är lägre kortfristiga skulder och 
hög likviditet på grund av nyupptagna lån. 

 

Soliditetsutvecklingen inklusive pensionsförpliktel-
sen ligger 2010 på 25,5 %, en försämring på 0,9 
procentenheter i förhållande till föregående år men 
över angiven målsättning.

Pensionsförpliktelsen minskade med 5,9 mnkr, på 
grund av ökat antal pensionsavgångar. Föränd-
ringen av soliditetsutvecklingen i förhållande till 
2009 beror främst på att nya anläggningslån har 
tagits upp.

Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen var 
65,5 %, en försämring med 9,3 procentenheter.

Skuldsättningsgrad

Den del av kommunens tillgångar som finansie-
ras med främmande kapital benämns skuldsätt-
ningsgrad. I skuldsättningsgraden ingår följande 
parametrar:

Skuldsättningsgraden har fortsatt att öka, 9,3 
procentenheter, i förhållande till föregående år. De 
kortfristiga skulderna har minskat något medan de 
långfristiga skulderna har ökat med 159,6 mnkr. De 
långfristiga skulderna har ökat beroende på nyupp-
tagna anläggningslån avseende bland annat inköpet 
av 50 % av aktierna i Staffanstorps Energi AB.

De långfristiga skulderna har även ökat till följd av 
beslut om medfinansiering avseende utbyggnad av 
södra stambanan.

Avsättningsgrad. En avsättning är en skuld vars 
storlek inte är känd vid bokslutstillfället, exem-
pelvis pensionsåtaganden.

Långfristig skuldsättningsgrad. Skulder som 
förfaller till betalning senare än ett år från 
bokslutsdagen.

Kortfristig skuldsättningsgrad. Skulder som 
förfaller till betalning året efter bokslutsåret.
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Ränterisk – finansnetto  

Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella 
intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt 
finansnetto minskar utrymmet för kommunens 
verksamheter. Kommunen utsätts för riskexpone-
ring vid upplåning.

Pensionsförpliktelser 

Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgår 
till 393,7 mnkr. Pensionsförpliktelser intjänade 
före 1998 redovisas utanför balansräkningen som 
ansvarsförbindelse och uppgår till 383 mnkr inklu-
sive löneskatt. Pensionsförpliktelser intjänade från 
och med 1998 redovisas som avsättning i balans-
räkningen och uppgår till 10,7 mnkr inklusive 
löneskatt. Kommunen har valt en försäkringslösning 
för huvuddelen av intjänade pensionsförmåner som 
annars skulle ha redovisats under ”Avsatt till pensio-
ner”. Detta innebär att kommunen årligen betalar 
en avgift till KPA, som förvaltare, som motsvarar det 
årets beräknade intjänade pensionsförmåner. 2010 
inbetalades 6,5 mnkr inklusive löneskatt i premie. 

Pensionsutbetalningarna uppgick till 18,3 mnkr in-
klusive löneskatt. Budgeterad summa var 17,1 mnkr 
således en avvikelse på -1,2 mnkr.

Den avgiftsbestämda delen av pensionsåtagandet dis-
poneras helt av den anställde för eget val av förvalta-
re. Summan uppgår till cirka 4,5 % av lönesumman 
och var år 2010 17,6 mnkr inklusive löneskatt.

Avsättningen, som främst avser garanti- och särskild 
avtalspension, ökade med 2,3 mnkr, främst på grund 
av att den numera också innehåller ålders- och efter-
levandepensioner till förtroendevalda med heltids-  
eller deltidsuppdrag.

Ansvarsförbindelsen, som avser pensionsrätt intjänad 
till och med 1997, minskade 2010 med 5,9 mnkr, 
trots att där nu även ingår kostnad för visstidspen-
sion för politiker med heltids- eller deltidsuppdrag 
med 7,5 mnkr.

Långsiktigt innebär pensionsförpliktelserna en stor 
risk och är en generationsfråga. 

Genom att betala ut hela den avgiftsbestämda delen 
samt trygga en del av ansvarsförbindelsen genom 
långsiktig kapitalförvaltning, skjuts en mindre del av 
pensionsåtagandena på framtidens skattebetalare.

Kommunen har ett överskott på 345 tkr i överskotts-
fonden hos KPA.

Medel avsatta för framtida pensioner

Pensionsportföljen per 2010-12-31 är värderad till 
cirka 145 mnkr. Anskaffningsvärdet uppgår till cirka 
124 mnkr. Det finns ett orealiserat resultat i portföl-
jen på ca 22 mnkr. Syftet med placeringarna är att 
möta framtida utbetalningar från pensionsskulden, 
(den så kallade ansvarsförbindelsen) upparbetad till 
och med 1997-12-31. 

2005         2006         2007         2008         2009

Finansnettots utveckling mnkr

14,4 14,7 15,0 16,6

21,1

Finansnettot bidrar positivt till årets resultat med 
16,6 mnkr, främst på grund av utdelningar m m 
från placeringarna i värdepapper avseende pen-
sionsportföljen. 

Uttag ur pensionsportföljen är gjord med 2,4 mnkr 
för 2009 och 3 mnkr för 2010. Vid balanskravsav-
stämningen tillförs dessa uttag resultaträkningen.

Överskottslikviditeten är placerad i hedgefonder 
och svenska räntebärande fonder. Marknadsvärdet 
var 2010-12-31 146,4 mnkr och anskaffningsvär-
det 144,2 mnkr.

För ytterligare information om placeringarna hän-
visas till bilagan Finansiella rapporter.

Utdelning har skett från Staffanstorps Energi AB 
med 2,8 mnkr och borgensavgift har erhållits från 
Staffanstorpshus AB med 2,8 mnkr.

Borgensåtaganden

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

Borgensåtaganden mnkr

Staffanstorpshus AB           1 270,0

Sydvatten                25,0

Staffanstops Tennisklubb                  4,0

Sysav pensionsutfästelser                  2,4

SBAB Kommunalt förlustansvar                 0,3

Borgensåtagande per invånare är cirka 58 tkr.
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Budget jämfört med utfall mnkr

Budget (exkl. kapitalförvaltning)

Resultat (exkl. kapitalförvaltning)

2006         2007         2008         2009         2010

7,2

17,4

36,7

25,8

25,6

16,5

12,9
9,0

5,2
8,9

Undanträngningseffekten på grund av avtalspen-
sionsutbetalningarna bedömdes bli besvärande från 
och med 2009. Varför de sparade medlen började att 
användas för att kapa utbetalningstopparna utöver 
taket som satts vid år 2008.

Normalläget i portföljen är 60 % aktier samt 40 % 
räntebärande placeringar/alternativa placeringar. 

Kapitalförvaltningen med de nya förvaltarna är 
upphandlad (2009) och är ett rent så kallat specia-
listmandat utan allokeringsansvar hos förvaltarna.  

Allokeringsansvaret vilar på finanschefen. För att 
stärka denna roll anlitas en extern finansiell rådgi-
vare som kvartalsvis ger förslag till förändringar i 
portföljen. 

Under 2010 har totalportföljens värde ökat med   
9,6 % samtidigt som index ökat med 10,1 %.          
I absoluta termer är värdeökningen cirka 13 mnkr.

Totalportföljen har från start (2009-07) ökat med 
14,3 % jämfört med indexets 14,9 %.

Det är endast hedgefondförvaltningen och delar av 
förvaltningen av svenska aktier som gått bättre än 
jämförbart index under 2010.    

Budgetredovisning och prognossäkerhet

Ett mått på den kontroll kommunens beslutsfat-
tare har över den egna ekonomiska utvecklingen är 
hur budget och utfall överensstämmer. Under den 
senaste femårsperioden har årets resultat varit högre 
än budgeterat.

Under året har sex månadsrapporter och en delårs-
rapport framtagits. Det prognostiserade resultatet 
mot balanskravet var vid första uppföljningen i fe-
bruari 31,8 mnkr. Delårsrapporten i augusti pekade 
på ett resultat på 21,2 mnkr som ska jämföras med 
bokslutets 22,9 mnkr.

Nämnderna tillsammans uppvisar en budgetavvi-

kelse på -11,1 mnkr. Störst avvikelse har Barn- och 
utbildningsnämnden med -8,9 mnkr. Bokslutsana-
lyser finns under respektive nämnd längre fram i 
detta dokument. 

Resultatenheterna uppvisar ett resultat på -2,5 
mnkr, 0,3 mnkr bättre än budget. Kommunstyrel-
sen beslutar om överföringar mellan åren. 

Nämnd Budget 2010 Bokslut 2010 Avvikelse 

Politisk verksamhet 2 808 2 810       2

Kommunstyrelsen 95 030 94 191    839

Tekniska nämnden 35 570 43 263 -7 693   varav 6 mnkr godkänt underskott

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -870 -1 897  1 027

Kultur- och fritidsnämnden 31 030 30 990       40

Barn- och utbildningsnämnden 477 650 486 560 -8 910  varav 0,5 mnkr godkänt underskott

Socialnämnden 179 270 175 642    3 627

Summa 820 490 831 557 -11 068

Redogörelse enligt RKR

mnkr      2010 2009

Avsättning för pensioner  -10,7 -8,4 

Pensionsförpliktelse -383,0 -388,9 

Finansiell placering, 
bokfört värde 124,0 120,8 

Totala förpliktelser minus
finansiell placering
(bokfört värde) -269,7 -276,5 

Finansiella placeringar,
marknadsvärde 145,0 138,2 

Marknadsvärde minus
bokfört värde 21,0 17,4 

Summan av realisations-
vinster/förluster 0,0 0,0 

Realiserad/orealiserad vinst/
förlust, procent av bokfört värde 16,9 14,4 
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Finansiell analys koncernen

Resultat och kapacitet
Årets resultat

Koncernen Staffanstorps kommun, där förutom 
kommunen även ingår Staffanstorpshus AB (100 
%), Staffanstorps Energi AB (100 %), Staffans-
torps Centrum AB (100 %), uppvisar ett positivt 
resultat på 41,5 (35,6) mnkr. 

Staffanstorps kommun har under året köpt reste-
rande 50 % av aktierna i Staffanstorps Energi AB 
av E.ON AB.

Business Port Staffanstorp och Kommunupphand-
ling Syd ingår som företag i koncernen men på 
grund av att kommunens andel av företagens om-
sättning inte uppgår till 5 % eller mer av kommu-
nens skatteintäkter och utjämningsbidrag, upptas 
de inte i koncernredovisningen (enligt rekommen-
dation 8.2 från Rådet för kommunal redovisning).

Staffanstorps Centrum AB har varit vilande sedan 
1996.

En betydande del av Staffanstorps kommuns verk-
samhet bedrivs av entreprenörer. Se organisations-
schema på annan plats i detta dokument.

Årets resultat, innan elimineringar, fördelar sig 
enligt nedan:

Staffanstorps Kommun             25,8

Staffanstorpshus AB                  17,0

Staffanstorps Energi AB             4,9

2006          2007          2008          2009         2010

Soliditet %

31 32
29 2929

Årets resultat mnkr

2006         2007         2008          2009         2010

35,9
32,8

36,3

41,5

26,3

Soliditet

Soliditeten för koncernen minskade under året 
med 3 procentenhet till 29 % till största delen 
beroende på ökad upplåning i kommunen.

Soliditeten i kommunen och de olika bolagen 
framgår nedan. 

 2010       2009

Staffanstorps Kommun 65,5 % 74,8 %
(exklusive pensionsförpliktelse)

Staffanstorpshus AB 10,8 %    10,1 %

Staffanstorps Energi AB 62,9 % 63,1 %

Rörelsekapital

Ett mått på betalningsförmågan på kort sikt är 
rörelsekapitalet, d v s omsättningstillgångarna mi-
nus de kortfristiga skulderna. Under 2010, liksom 
under de senaste åren, överstiger omsättningstill-
gångarna de kortfristiga skulderna och ett positivt 
rörelsekapital erhålls.

Koncernen har ett rörelsekapital för 2010 på 
154,3 (123,5) mnkr. Den höga siffran för 2010 
beror främst på att de kortfristiga fordringarna 
har ökat på grund av värdepapperslikviditet i 
kommunen och Staffanstorps Energi, tillsammans 
cirka 35 mnkr.

Koncernen Staffanstorps kommun, där förutom kommunen även ingår ett antal företag 
som ägs av kommunen, uppvisar ett positivt resultat på 41,5 (35,6) mnkr för 2010.

Analyser
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2006         2007         2008          2009         2010

Rörelsekapital mnkr

65,7

123,5

154,3

69,0
78,4

Finansnetto

Koncernen fortsätter att uppvisa ett negativt 
finansnetto bland annat beroende på räntekostna-
der hos Staffanstorpshus AB.

Det positiva finansnettot för 2008 berodde på att 
koncernen Staffanstorpshus erhållit resultat från 
andelar i koncernföretag med 61 mnkr. 

Investeringar

Anläggningstillgångarna har under året ökat med 
171 mnkr till 1 986,9 mnkr. Avskrivningarna var 
47,7 (42,1) mnkr.

För utförlig analys och kommentarer hänvisas 
till texten under respektive företag längre fram i 
årsredovisningen. 

2006          2007         2008         2009         2010

Finansnetto mnkr

-11,4 -12,9

26,4

-8,2

-21,1

Analyser
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Kommunen KoncernenResultaträkning 
mnkr

 

 Not Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut

  2009 2010 2010 2009 2010 

    

Verksamhetens intäkter 1 167,1 160,7 111,0 248,9 292,4

     varav exploateringsnetto  26,4 3,6  26,4 3,6

     varav reavinst   0,2 0,3  0,2 0,3

Verksamhetens kostnader 2 -931,9 -985,7 -922,2 -967,6 -1 042,7

     Avskrivningar 3 -16,5 -19,5 -18,1 -42,1 -47,7

Verksamhetens nettokostnader  -781,3 -844,5 -829,3 -760,8 -798,0

Skatteintäkter  4 745,4 758,1 746,1 745,4 758,1

Generella statsbidrag och utjämning 5 57,6 95,6 75,4 57,6 95,6

Finansiella intäkter 6 20,3 18,3 14,4 17,3 13,1

Finansiella kostnader 7 -5,3 -1,7 -1,5 -28,6 -26,0

Resultat före extra ordinära poster  36,7 25,8 5,2 30,9 42,8

Skattekostnad     -0,5 -1,2

Uppskjuten skatt obeskattade reserver     5,2 -0,1

Resultat före avstämning mot balanskravet  36,7 25,8 5,2 35,6 41,5

       

Avstämning mot balanskravet      

Nettoreavinster  -0,2 -0,3   

Uttag från pensionsmedelsförvaltning   5,4 3,0  

Särskilt konjukturstöd   -8,0 

Året resultat  36,5 22,9 8,2   

Analyser
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Kommunen KoncernenBalansräkning 
mnkr

 

 Not Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut

  2009 2010 2010 2009 2010

      

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar 8 268,1 363,3 339,1 1 599,1 1 783,9

Mark, byggnader o tekniska anläggningar  232,6 322,5  1 354,3 1 506,7

Pågående nyanläggningar     170,2 169,4

Maskiner och inventarier  35,5 40,8  74,6 107,8

Finansiella anläggningstillgångar 9 287,5 347,8 345,7 216,9 203,1

Summa anläggningstillgångar  555,6 711,1 684,8 1 816,0 1 987,0

Omsättningstillgångar         

Förråd     0,8 1,0

Fordringar 10 75,5 103,7 53,8 122,3 143,1

Exploateringsverksamhet 11 13,1 11,8 11,4 13,1 11,8

Kortfristiga placeringar 12  74,1  0,0 75,9

Kassa och bank 13 159,8 56,9 23,3 211,0 121,1

Summa omsättningstillgångar  248,4 246,5 88,5 347,2 352,9

Summa tillgångar  804,0 957,6 773,3 2 163,2 2 339,9

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget Kapital 14      

Ingående eget kapital  564,7 601,5 573,7 691,6 642,6

Årets resultat   36,7 25,8 8,2 35,6 41,5

Summa Eget kapital  601,4 627,3 581,9 691,6 684,1

Avsättningar 15        

Avsättning för pensioner   8,4 10,7 13,7 8,4 10,7

Avsättningar för skatter      5,5 10,5

Övriga avsättningar   7,6 1,0  10,4 2,7

Summa avsättningar  16,0 11,7 13,7 24,3 23,9

Skulder         

Långfristiga skulder 16 3,1 162,7 43,9 1 223,5 1 433,2

Kortfristiga skulder 17 183,5 155,9 133,8 223,8 198,7

Summa skulder  186,6 318,6 177,7 1 447,3 1 631,9

Summa eget kapital,        
avsättningar och skulder  804,0 957,6 773,3 2 163,2 2 339,9

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER      

Pensionsförpliktelser 18 388,9 383,0 394,6 389,0 383,1

Övriga borgensåtaganden 19 1 252,7 1 301,7 1 260,0 1 378,4 1 427,4

Analyser
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Kassaflödesanalys 
mnkr

Kommunen Koncernen

 Not Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut

  2009 2010 2010 2009 2010   

  

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Årets resultat före extraord. post. 20 36,7 25,8 12,9 30,9 42,8

Just. för av- och nedskrivningar 21 16,5 19,5 15,4 42,1 47,7

Ökning / minskning av avsättning. 22 2,1 -4,3 -0,2 1,6 -0,4

Just.för övriga ej likvidpåv. poster 23 -2,1 -5,4 -1,0 -20,8 -19,6

Medel från verksamheten före       

förändring av rörelsekapital  53,2 35,6 27,0 53,8 70,5   

    

Ökning (-)/minskning(+) kortfristiga fordringar -21,5 -28,1  -32,5 21,0

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga   49,7 -27,7 -3,3 32,6 -25,1

skulder      

Ökning(-)/minskning(+)Exploatering  -1,7 1,3   1,3

Ökning(-)/minskning(+)Kortfristiga      

placeringar   -74,2   -74,2

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE  79,7 -93,1 23,7 53,9 -6,5

VERKSAMHETEN

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv materiella anläggninstillg. 24 -47,0 -109,4 -37,8 -185,1 -232,5

Försäljning materiella anläggningstillg. 25  0,3  129,8 

Förvärv finansiella anläggningstillg. 26 -148,0 -117,2  -148,0 

Försäljning finansiella anläggningstillg. 27 206,2 115,1  206,1 14,1

       

MEDEL FRÅN INVESTERINGS-      

VERKSAMHETEN  11,2 -111,2 -37,8 2,8 -218,4

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Nyupptagna lån 28  160,8  50,0 210,0

Amortering av skuld 29 -0,6 -1,1  -49,9 

Ökning långfristiga fordringar 30  -58,9 1,0  

Minskning långfristiga fordringar 31  0,6   0,9   

         

MEDEL FRÅN FINANSIERINGS-      

VERKSAMHETEN  -0,6 101,4 1,0 0,1 210,9

ÅRETS KASSAFLÖDE  90,3 -102,9 -13,1 56,7 -14,0

Likvida medel vid årets början  69,5 159,8 68,2 154,4 211,1

Likvida medel vid årets slut  159,8 56,9 55,1 211,1 197,1

  90,3 -102,9  56,7 -14,0 

Analyser
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Noter
mnkr 

Kommunen Koncernen

   Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2010 2009 2010 2009

      

Verksamhetens intäkter  1     

Enligt driftredovisning   604,0 605,2 371,6 330,0

Avgår interna intäkter   -443,3 -438,1 -79,2 -81,1

Verksamhetens intäkter   160,7 167,1 292,4 248,9

-försäljningsmedel   8,3 7,9

-taxor och avgifter   67,7 65,4

-hyror och arrenden   20,3 15,2

-bidrag   43,5 36,6

-försäljning av verksamheter   16,5 15,2

-försäljning av exploateringsfastigheter   4,0 26,4

-reavinster   0,3 0,2

-övrigt   0,1 0,2   

      

Verksamhetens kostnader  2     

Enligt driftredovisning   1 429,0 1 370,0 1 121,9 1 048,7

Avgår interna kostnader   -443,3 -438,1 -79,2 -81,1

Verksamhetens kostnader   985,7 931,9 1 042,7 967,6

-inköp av anläggnings-och underhållsmaterial  0,3 0,9

-vatteninköp för distribution   6,4 6,0

-bidrag   25,2 25,9

-entreprenader och köp av verksamhet   341,3 302,8

-konsulttjänster   15,3 13,6

-kostnader för arbetskraft inklusive pensioner  456,0 445,8

-hyror samt fastighetsservice   76,2 76,1

-leasing   1,2 1,5

-bränsle och  energi    6,7 5,0

-förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial  30,2 28,7

-div främmande tjänster   10,7 9,1

-tele-, IT-kommunikation och postbefordran  3,7 4,2

-transporter och resor   8,0 7,4

-försäkringsavgifter och riskkostnader   1,8 2,1

-avgifter och skatter   2,7 2,7

-övrigt    0,1   

      

Avskrivningar       3     

Avskrivningar    18,9 16,5 47,7 42,1

Nedskrivning materiella anläggningstillgångar  0,6   

      

Summa    19,5 16,5 47,7 42,1   

    

Skatteintäkter  4     

Preliminär skatteinbetalning   747,6 768,7 747,6 768,7

Preliminär slutavräkning innevarande år   10,0 -26,2 10,0 -26,2

Slutavräkningsdifferens föregående år   0,5 2,9 0,5 2,9

      

Summa    758,1 745,4 758,1 745,4  

  

Analyser
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Noter forts.

mnkr

Kommunen Koncernen

   Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2010 2009 2010 2009

      

Generellt statsbidrag och utjämningsbidrag 5     

Inkomstutjämningsbidrag   86,6 86,5 86,6 86,5

Regleringsbidrag   5,6  5,6 

Kommunal fastighetsavgift   31,4 30,6 31,4 30,6

Kostnadsutjämningsavgift   -15,3 -16,8 -15,3 -16,8

Regleringsavgift    -10,6  -10,6

Utjämningsavgift LSS   -34,1 -32,1 -34,1 -32,1

Tillfälligt konjukturstöd   21,4  21,4   

Summa    95,6 57,6 95,6 57,6

       

Finansiella intäkter  6     

Utdelning aktier andelar    2,8 1,5 2,8 1,5

Utdelning fonder    10,7 6,6 10,7 6,6

Ränteintäkter   2,0 2,2 2,4 3,9

Avgift borgensåtaganden   2,8 2,9 2,8 2,9

Återföring nedskrivning finansiella anl tillg.    5,3  5,3

Övriga finansiella intäkter    1,8  1,3

Avgår koncerninterna poster     -2,8 -2,9

Avgår utdelning      -2,8 -1,3

Summa    18,3 20,3 13,1 17,3

      

Finansiella kostnader  7     

Räntekostnader   1,4 0,2 28,5 26,4

Finansiella kostnader pensioner   0,2 0,6 0,2 0,6

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

Förlust försäljning indexkupong    4,4  4,4

Avgår koncerninterna poster     -2,8 -2,9

Summa   1,7 5,3 26,0 28,6

      

Materiella anläggningstillgångar  8     

Ackumulerade anskaffningsvärden   612,4 563,4  

Ackumulerade avskrivningar   -344,0 -327,5  

Ackumulerade upp/nedskrivningar   -0,3 -0,3  

Anskaffningsvärde årets ingående balans    268,1 235,6 1 599,1 1 555,3

Årets anskaffningar   109,6 46,9 184,8 43,8

Årets avskrivningar   -18,9 -16,5   

Årets avyttringar   -0,9 -0,2   

Överflyttat från exploateringsprojekt   5,4 2,3    

 

Summa    363,3 268,1 1 783,9 1 599,1  

  

Analyser
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   Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2010 2009 2010 2009

      

Specifikation materiella anläggningtillgångar      

Råmark   74,2 41,1  

Mark för bebyggda fastigheter   3,3 3,3  

Mark byggnader och tekniska anläggningar    1 506,7 1 354,3

Förvaltningsbyggnader   0,3 0,3  

Idrotts- fritidsanläggningar   3,7 4,4  

Gator och vägar   77,1 72,6  

Offentlig belysning   11,8 10,7  

Parkområden GC-vägar   53,4 38,9  

Övriga publika fastigheter   0,8 0,8  

Pågående ny/tillombyggnad   26,0 11,7 169,4 170,2

VA-verk   61,8 40,2  

Fjärrvärmeverk   10,1 8,6  

Maskiner och inventarier   40,8 35,5 107,8 74,6

Summa   363,3 268,1 1 783,9 1 599,1

      

Finansiella anläggningstillgångar  9     

Ingående värde   287,5 345,7  

Minskning finansiella anläggningstillgångar  -115,7 -206,2  

Ökning finansiella anläggningstillgångar   176,0 142,7  

Nedskrivning    5,3   

Summa    347,8 287,5   

      

Specifikation finansiella anläggningstillgångar      

Värdepapper, andelar      348,7 287,5

Andelar koncernföretag      -146,4 -71,2

Långfristiga fordringar     0,8 0,6

Summa      203,1 216,9

       

Aktier/andelar i koncernföretag      

Staffanstorpshus AB   70,0 70,0  

Staffanstorps Energi AB   76,3 0,5  

Staffanstorps Centrum AB   0,2 0,2  

Business Port Staffanstorp AB   0,1 0,1  

Kommunupphandling Syd AB   1,0 1,0 

Summa   147,6 71,8   

      

Övriga aktier/andelar      

Aktier      

Sysav   0,2 0,2

Sydvatten   11,4 11,4

Kommunassurans Syd   0,9 0,9  

Summa   12,5 12,5   

Noter forts.

mnkr

Kommunen Koncernen
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   Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2010 2009 2010 2009

      

Andelar      

Kommuninvest i Sverige AB   0,6 0,6

Summa   0,6 0,6   

Förlagslån

Kommuninvest i Sverige AB   2,7 

Summa   2,7

Aktie- och räntefonder       

Carlsson   26,1 41,6

Agenta Svenska räntor    10,0

Agenta Hedge   28,0 16,2

DK Capital Invest Sverige   9,6 12,1

DK Capital Invest SRI Global   39,6 23,2

Robur Stella   7,6 12,5

Robur Mega Etisk   13,4 13,0

Bank Invest Global    12,3  

Summa   124,3 140,9   

Obligationer      

Ålandsbanken ränteobligation    40,0

Carnegie vegaobligation    20,0   

Summa    60,0   

Långfristiga fordringar      

Övriga   1,7 1,6   

Summa   1,7 1,6

Bostadsrätter      

Lupinen Kyrkheddinge förskola   0,1 0,1   

Summa   0,1 0,1

Periodiserade investeringsbidrag      

Sysav återvinningsstation   7,4 

Statlig infrastruktur Södra stambanan   50,0 

Statlig infrastruktur Simrishamnsbanan   0,8    

Summa   58,2    

Fordringar inklusive förråd  10     

Kundfordringar   7,5 6,2 16,7 18,7

Diverse kortfristiga fordringar   27,6 15,0 65,3 49,6

-momsfordringar   18,5 10,7 18,5 10,7

-statsbidragsfordringar   6,2 2,8 6,2 2,8

-fordran Staffanstorps Kommunfastigheter   2,6  2,6 

-övriga kortfristiga fordringar   0,3 1,5 1,2 36,1

Förutbetalda kostnader   22,2 43,9 29,7 46,0

Upplupna intäkter   46,0 8,7 46,0 9,9

-hyresintäkter    0,2  0,2

-statsbidrag   1,4 1,2 1,4 1,2

-skatteintäkter   10,0 0,1 10,1 0,1

-övriga  upplupna intäkter   34,6 7,2 35,5 7,2

Interimsfordringar   0,3 1,7 1,2 1,7

Avgår koncerninterna poster     -14,8 -3,6

Summa    103,7 75,5 144,1 122,3 

Noter forts.

mnkr

Kommunen Koncernen
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   Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2010 2009 2010 2009

      

Exploateringsverksamhet  11     

Ingående värde   13,1 11,4 13,1 11,4

Årets resultat   1,3 1,7 1,3 1,7

Bostadsområden   8,9 10,6 8,9 10,6

Industriområden   1,8 1,5 1,8 1,5

Hagalidparkskolan   1,1 1,0 1,1 1,0

Summa    11,8 13,1 11,8 13,1

Kortfristiga placeringar  12     

Agenta Svenska räntor   7,4  7,4 

Agenta Hedge likvidförvaltning   66,7  66,7 

Övrigt     1,8 

Summa    74,1  75,9

Kassa och bank  13     

Kassa och bank   56,9 159,8 121,1 211,0

Summa    56,9 159,8 121,1 211,0

Eget kapital  14       

Ingående eget kapital enl fast-   

ställd balansräkning   601,5 564,7 614,0 649,3

-öronmärkt Tillväxt 7000   30,2 30,2    

-obeskattade reserver     28,6 6,7

Årets resultat   25,8 36,7 41,5 35,6

-reavinst   0,3 0,2 0,3 0,2

  

Utgående balans   627,3 601,4 684,1 691,6

Fördelning utgående balans      

Anläggningskapital   536,6 536,5 529,9 568,1

Rörelsekapital   90,7 64,9 154,2 123,5

Summa   627,3 601,4 684,1 691,6

Kommunen   625,9 599,4

VA-Verket   0,9 1,9

Fjärrvärmeverket   0,4 0,1

     

Staffanstorps kommun     627,3 601,4

Staffanstorpshus AB     158,0 141,0

Staffanstorps Energi AB     18,5 22,9

Staffanstorps Centrum AB     0,2 0,2

Avgår koncerninterna poster     -119,9 -73,9

Summa     684,1 691,6

Noter forts.

mnkr

Kommunen Koncernen

Analyser
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   Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2010 2009 2010 2009

      

Noter forts.

mnkr

Kommunen Koncernen

Avsättningar  15     

Avsättning för pensioner

Pensioner exklusive ÖK-SAP      

Ingående avsättning   3,1 3,1 3,1 10,0

Årets nyintjänande   -0,1  -0,1 -1,6

Utgående avsättning   3,0 3,1 3,0 8,4

Förtroendevalda      

Ingående avsättning   0,0  0,0

Ålders- och efterlevandepensioner   3,9  3,9

Utgående avsättning   3,9  3,9

Särskild avtalspension och visstidspension     

Ingående avsättning   3,7 5,0 3,7

Årets nyintjänande   -2,0 -1,3 -2,0

Utgående avsättning   1,7 3,7 1,7 

Avsättning löneskatt   2,1 1,6 2,1

Summa avsättningar för pensioner   10,7 8,4 10,7 8,4 

-löneskatt   2,1 1,6 2,1 1,6

Övriga avsättningar     1,7 10,4

Avsättning för skatter     10,5 5,5

Avsättning för infrastrukturanläggning

Ingående saldo   6,9 3,9 6,9 3,6

Årets avsättning   -6,4 3,0 -6,4 0,3

Summa    0,5 6,9 0,5 3,9

Avsättning för garantibesiktningar

Ingående saldo   0,7  0,7 

Årets avsättning   -0,2 0,7 -0,2 0,7

Summa    0,5 0,7 0,5 0,7

Summa avsättningar   11,8 16,0 23,9 24,3 

Långfristiga skulder  16

Checkkredit   1,6 2,6 1,6 2,6

Lån fastigheter och anläggningar   98,0  1 368,5 1 220,5

Summa    99,6 2,6 1 370,1 1 223,5

Långfristig skuld statlig infrastruktur 

Järvägsutredning Simrishamnsbanan   0,8  0,8

Utbyggnad södra stambanan   50,0  50,0

Summa    50,8  50,8

Långfristig skuld investeringinkomster

Statliga investeringsbidrag   1,8  1,8

Övriga investeringsbidrag   8,7  8,7

Skuld anslutningsavgifter   1,5  1,5

Summa    12,0  12,0

Återbetalning OVK    0,1  0,1

Förvaltade medel   0,2 0,3 0,2 0,3

Staffanstorps Centrum AB   0,1 0,1 0,1 0,1

Avgår koncerninterna poster      -0,2

Summa    162,7 3,1 1 433,2 2 446,9
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   Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2010 2009 2010 2009

      

Kortfristiga skulder  17     

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder  0,4    

Leverantörsskulder   57,4 55,1 79,9 69,6

Moms redovisningskonto   -1,2 -1,2 -1,2 -1,2

Upplupna löner   0,4 1,5 0,4 1,5

Personalens skatter, avdrag, arbetsgivaravgifter  14,0 13,6 14,0 13,6

Pensionskostnader avgiftsbestämd del   17,6 16,4 17,6 16,4

Upplupna räntekostnader   0,2  0,2 

Timlöner mm dec månad   1,8 1,7 1,8 1,7

Förutbetalda hyresintäkter   1,4 1,3 1,4 1,3

Förutbetalda skatteintäkter   25,7 52,0 25,7 52,0

Interimsskulder   14,4 17,8 14,4 38,5

Semester-och övertidsskuld   23,6 25,3 23,6 25,3

Skulder till dotterbolag      2,9

Övriga  kortfristiga skulder   0,1  20,9 2,2

      

Summa    155,8 183,5 198,7 223,8

      

Ansvarsförbindelse  18     

Ingående värde enligt ÅR   388,9 380,9 389,0 381,0

Intjänat under året tjänstemän   -13,4 8,0 -13,4 8,0

Intjänat under året politiker   7,5  7,5 

Utgående värde    383,0 388,9 383,1 389,0

-löneskatt   74,8 75,9 74,8 75,9

      

Borgensåtaganden  19     

Staffanstorpshus AB   1 270,0 1 220,0 1 270,0 1 220,0

AB Sydvatten   25,0 25,2 25,0 25,2

SYSAV   2,4 3,0 2,4 3,0

Föreningar   4,0 4,0 4,0 4,0

Egna hem, småhus med bostadsrätt   0,3 0,5 0,3 0,5

Övrigt     125,7 125,7

Summa    1 301,7 1 252,7 1 427,4 1 378,4

      

      

   .

     

      

Resultat före extra ord. poster  20     

Enligt resultaträkning   25,8 36,7 42,8 30,9

Summa   25,8 36,7 42,8 30,9

Just. för av- och nedskrivning  21      

Avskrivningar enl.resultaträkning   18,9 16,5 47,7 42,1

Nedskrivningar    0,6   

Summa   19,5 16,5 47,7 42,1

Noter forts.

mnkr

Kommunen Koncernen

Analyser

Staffanstorps kommun har i juni 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för  egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
förpliktelser.  Samtliga 248 kommuner som per 2010-12-31 var medlemmar i Kommun invest har ingått likalydande borgensför-
bindelser. Mellan samtliga dessa  kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret skall fördelas på varje medlemskommun vid ett 
eventuellt infriande av borgensansvaret. Principerna för denna fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga 
medlemskommuners respektive ägarandel i Kommuninvest.  Staffanstorps kommun hade vid årsskiftet 2010/2011 en ägarandel i 
Kommuninvest som uppgick till 0,27 procent.
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   Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2010 2009 2010 2009

      

Ökning/minskning av avsättningar  22     

Pensionsavsättning   2,3 -1,6 -5,3 2,1

Avsättning infrastruktur   -6,4 3,0 -6,4 

Avsättning garantibesiktningar   -0,2 0,7 -0,2 0,4

Avsättning skatter     5,0 0,2

Övriga avsättningar     6,5 -1,1

Summa   -4,3 2,1 -0,4 1,6

      

Just. för övriga ej likvidpåv.poster  23     

Överföring från exploatering   -5,4 -2,1 -5,4 -2,1

Övrigt     -14,2 -18,7

Summa   -5,4 -2,1 -19,6 -20,8 

      

Förvärv materiella anläggninstillgångar  24     

Investeringar netto   -76,4 -47,0 -232,5 -185,1

Markinköp   -33,0     

Summa   -109,4 -47,0 -232,5 -185,1

      

Försäljning materiella anläggninstillgångar  25     

Försäljningspris materiella anlägningstillgångar  0,3   129,8

Summa   0,3   129,8

      

Förvärv finansiella anläggningstillgångar  26     

Aktier och andelar m m   -117,2 -142,6   

Återföring    -5,4  -148

Summa   -117,2 -148,0  -148

      

Försäljning finansiella anläggningstillgångar 27     

Aktier och andelar mm   115,1 206,2 14,1 206,1

Summa   115,1 206,2 14,1 206,1

      

Ökning av långfristiga skulder  28     

Checkkredit     0,3  

Anläggningslån   98,0  209,7 50,0

Statlig infrastruktur   50,8    

Investeringsbidrag   10,5    

Anslutningsavgifter   1,5     

Summa   160,8  210,0 50,0

Minskning av långfristiga skulder  29     

Amortering   -1,1 -0,6  -49,9

Summa   -1,1 -0,6  -49,9

Ökning långfristiga fordringar  30     

Övr. långfristiga fordringar   -58,9 

Summa   -58,9  

      

Minskning långfristiga fordringar  31     

Övriga  fordringar   0,6  0,9 0,9

Summa   0,6  0,9 0,9

      

Noter forts.

mnkr

Kommunen Koncernen

Analyser
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Känslighetsanalys
Kommunernas ekonomi påverkas av olika fak-
torer. Några av de allra viktigaste faktorernas 
betydelse uttryckta i miljoner kr beskrivs nedan. 
Plustecken anger att kostnaderna minskar/intäk-
terna ökar och minustecken anger att kostnaderna 
ökar/intäkterna minskar.

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

 mnkr

1 kr höjning/sänkning av kommunalskatten +/- 41,0

1 procent högre/lägre skattekraft +/- 8,2

1 procents löneökning - 4,1

10 mnkr i nya lån - 0,2

10 mnkr i minskad likviditet - 0,2

10 heltidstjänster  +/- 4,0

Analyser

 Foto: Ulrika Vendelbo.



46

Intern kontroll

Kommunen Ingen Svag Tillfreds- God Mycket  Återrapportering
 kontrollplan  ställande  god till nämnd
 beslutad     har skett 
    

Kommunövergripande	 •	 	 	 	 	 	

Politisk	verksamhet	 •	 	 	 	 	 	

Kommunstyrelsen	 •	 	 	 	 	 	

Tekniska	nämnden	 	 	 	 •	 	 	

Miljö-	och	samhällsbyggnadsnämnden	 	 	 	 •	 	 	 •

Kultur-	och	fritidsnämnden	 	 	 	 •	 	 	 •

Barn-	och	utbildningsnämnden	 	 	 	 	 •	 	 •

Socialnämnden	 	 	 	 •	 	 	 •	

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 oe-
gentligheter. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret 
vilket bl a innefattar att det upprättas en orga-
nisation kring det interna kontrollarbetet, att 
kommunövergripande policys och regler förank-
ras i hela den kommunala organisationen samt 
att fatta beslut om en kommungemensam intern 
kontrollplan som sträcker sig över ett flertal år. 
Kommunstyrelsen ska även informera 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 den 

interna kontrollplan som ska gälla för det avsedda 
budgetåret.

Samtliga nämnder förutom politisk verksamhet 
och kommunstyrelsen har beslutat om och genom-
fört uppföljning. Tekniska nämnden har genom-
fört uppföljning men resultatet har inte behandlats 
i nämnden. 

Det allmänna intrycket är att den interna kon-
trollen på nämndsnivå bedrivits på ett ambitiöst 
och öppet sätt. Där fel och brister upptäckts har 
åtgärder satts in. 

Områden som kan utvecklas är följande:

Kommunala bolagen
Under 2010 förvärvade Staffanstorps kommun 
E.ON:s andel av Staffanstorps Energi AB, som 
därmed blev ett helägt bolag. Ett antal styrdo-
kument finns men beslut om och uppföljning av 
interna kontrollplaner har inte genomförts under 
2010.

Koncernen Staffanstorpshus är kvalitets-, miljö- 
och arbetsmiljöcertifierad enligt ISO och AFS. För 
att leva upp till kraven att uppnå och bibehålla 
certifieringarna, använder koncernen ett lednings-
system som bland annat beskriver mål, rutiner, 
ägardirektiv med mera. Systemet i sin helhet kan 
ses som en intern kontrollplan. Ledningssystemet 
revideras årligen av extern revisor. 

ta fram ett förslag till kommunövergripande 
intern kontrollplan

fastställa en metod för risk- och väsentlighets-
analys

fastställa en metod för uppföljning av den in-
terna kontrollen inom de kommunala bolagen  

Analyser
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Personalanalys

Det personalekonomiska bokslutet är framtaget 
med hjälp av den personalinformation som finns 
i kommunens löne- och personaladministrativa 
system. 
Det personalekonomiska bokslutet redovisar:

 Antal tillsvidareanställda årsarbetare, personer  
 och deras genomsnittliga sysselsättningsgrad.

 Ålders- och könsfördelning.

 Frånvaroorsaker.

 Pensionsavgångar.

 Kostnader.

Tillsvidareanställda med lön 2010 motsvarar 708 
årsarbetare. I tabellen anges antal årsarbetare 
2010 till 928. Detta avser samtliga anställda med 
eller utan lön. Denna siffra omfattar även lång-
tidssjukskrivna, föräldralediga, tjänstlediga och 
övrigt.

Det totala antalet årsarbetare inklusive timan-
ställda var år 2010: 1 120 årsarbetare vilket 
motsvarar 1 624 personer. Atalet årsarbetare har 
ökat med 55 personer under 2010. Utökningar 
har skett inom ungdomssatsningen, på stadsbygg-
nadskontoret och inom produktionen på grund av 
demografin. 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden per 
den 31 december 2010 var 91,9 vilket innebär en 
ökning jämfört med 2009 (90,6).

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

Tabellen anger hur stor andel inom respektive 
kön som arbetar deltid. Mätt i relation till totala 
antalet tillsvidareanställda utgör deltidsarbetande 
kvinnor 26 % och deltidsarbetande män 3 %. 

Heltid – deltid, tillsvidareanställda
                                

   2007 2008 2009  2010

Kvinnor deltid i % 36,9 35,3  32,2 30,4

Män deltid i % 33,8 35,4  34,7 33,2

Åldersfördelning

446 av kommunens tillsvidareanställda är 50 år  
eller äldre per den 31 december 2010. Det motsva-
rar 45,8 % av totala antalet. 

Medelåldern var per den 31 december 2010     
46,7 år (46,9).

Den genomsnittliga anställningstiden är 9,2 år.

26%

3%
17%

54%

Män heltid
Män deltid
Kvinnor heltid
Kvinnor deltid

Fördelning kön/sysselsättning

   

  2007       2008      2009 2010

Tillsvidareanställda
årsarbetare 1 003 946 873 928

 kvinnor 817 784 712 749

           män 186 162 161 179

motsvarar
antal personer 1 137 1 073 992 1 021

 kvinnor 903 861 782 763 

           män 234 212 210 258

Antal tillsvidareanställda årsarbetare 

per den 31 december
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Könsfördelning

  2007 2008 2009 2010

Kvinnor i %  79,4 80,2 78,8 77,3

Män i %  20,6 19,8 21,2 22,7

Könsfördelningen tycks vara stort sett konstant 
över tiden. Detta beror till stor del på att den 
kommunala verksamheten består av traditionella 
kvinnoyrken, men så fort tillfälle ges rekryterar vi 
in män i dessa verksamheter.

Av 64 chefer och ledande tjänstemän var per 31 
december 2010  41 kvinnor (64,1 %) och 23 män 
(35,9 %). 

Sjukfrånvaro/föräldraledighet

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. Detta för att 
kunna jämföra sjukfrånvaro mellan olika typer av 
företag och verksamheter. Nedanstående samman-
ställning visar denna frånvaro. 

Totala sjukfrånvaron i timmar fördelad på kön

Kön Antal personer Snitt årsarbetare Tillgänglig arbetstid Sjukfrånvaro  Arbetstid

     % 2010  % 2009

Kvinnor 908 645 1 220 547 82 581 6,26 6,59

Män 226 156 322 759 13 104 4,06 3,71

Totalt 1 134 802 1 543 306 95 685 6,20 6,03

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

Kön Antal timmar % av total sjukfrånvaro 2010  % av totalsjukfrånvaro 2009                               

Kvinnor 37 726 45,64 58,53  

Män 5 447 41,42 56,80 

Totalt 43 173 45,12 58,32 

      

Totala sjukfrånvaron i timmar fördelad på ålder

Ålder Antal personer Snitt årsarbetare Tillgänglig arbetstid Sjukfrånvaro  Arbetstid 

     % 2010 % 2009

     - 29 78 35 151 980 5 637 3,71 5,40

30 - 49 566 370 724 769 47 255 6,52 5,90

50 - 490 396 666 557 42 793 6,42 6,21

Totalt 1 134 802 1 543 306 95 685 6,20 6,03

      

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

Ålder Antal timmar % av total sjukfrånvaro 2010 % av totalsjukfrånvaro 2009

     - 29 5 146 9,65 8,09  

30 - 49 19 575 36,73 60,29  

50 - 31 463 59,04 60,49  

Totalt 56 184 45,12 58,32

Analyser
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Av ovanstående statistik framkommer att kvin-
norna står för en något högre andel än vad män-
nen gör. Detta beror till viss del på att kvinnor 
är överrepresenterade inom vården och inom 
barnomsorgen. Man arbetar nära vårdtagare/barn 
och blir därmed utsatt för sjukdomar som smittar.  
Intressant är att titta på sjukfrånvaron fördelad på 
åldersgrupper, där man kan utläsa att åldersgrup-
pen 30-40 har den högsta korttidsfrånvaron och 
åldersgruppen 50+ har den högsta långtidsfrånva-
ron.

Trots att sjukskrivningstalen för Staffanstorps del 
ligger relativt lågt så medför sjukskrivningarna 
konsekvenser både för den enskilde individen och 
för kommunens ekonomi, vilket gör att stor kraft 
läggs vid denna problematik. I Staffanstorps kom-
mun försöker vi på ett tidigt stadium av en sjuk-
skrivning upprätta handlingsplaner med åtgärder 
för att få den sjuke tillbaka till jobbet. Våra chefer 
är också medvetna om vikten av att följa upp den 
korta sjukfrånvaron. Vi anlitar företagshälsovår-
den både för rehabilitering och som en förebyg-
gande insats.

Långtidsjuka har minskat i jämförelse med 2009 
vilket är dels en följd av rehabiliteringskedjans 
införande, men också att arbetsgivaren arbetar 
aktivt med rehabiliteringsarbetet. Tyvärr har den 
korta sjukskrivningsgraden ökat, vilket föranleder 
att arbetsgivaren måste arbeta än mer aktivt även 
med denna grupp.

Ledighet för vård av barn (föräldrapenning), vård 
av sjukt barn och partiell tjänstledighet för vård 
av barn har minskat under 2010 till 24 852 dagar 
vilket är en minskning med cirka 6,9 % jämfört 
med 2009.

Pensionskostnad

Pensionskostnaden år 2010 blev 18,2 mnkr för 
619 pensionstagare inklusive den särskilda löne-
skatten. 

Framtida pensionskostnader

Kommunens samlade utgifter genom lönerutinen 
var 2010 422 miljoner kr inklusive personalom-
kostnader.

År 2009 var den samlade kostnaden 414,2 miljo-
ner kronor. 
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baserad på avgång vid 65-års ålder

Kostnad/arbetad timme

Genomsnittlig timkostnad per utförd arbetstimme 
blir 289,28 kronor år 2010. 2009 var timkostna-
den 274,00 kronor. Timkostnaden ökade därmed 
med 5,6 %.

Den bokförda lönekostnadsökningen faller i 
huvudsak på ökad tidlön och ökade betalda ledig-
heter. 

Pensioner

Antalet pensionsavgångar var 2009 27 stycken 
och 2010 27 stycken. Från och med 2012 kommer 
antalet medarbetare som går i pension troligtvis 
att ligga mellan 30-40 per år. Pensionsåldern är 
från och med 2006 67 år istället för som tidigare 
65 år. Man har möjlighet att gå i pension mellan 
61 och 67 år enligt avtal. Det finns ett stigande 
intresse från enskilda arbetstagare att fortsätta 
arbeta efter 65-årsdagen, vilket är glädjande.

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

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

Likaså beslutade Kommunstyrelsen att från och 
med 2001 ska efterlevandepensioner och komplet-
teringspensioner över det s k ”taket” ”försäkras” 
i KPA.

Den totala kostnaden och pensionsskulden redovi-
sas på annan plats i detta dokument.

Under många år framöver kommer därför pen-
sionskostnaderna att baseras på två helt olika pen-
sionsavtal vilket medför svårigheter att prognosti-
sera kostnadsutvecklingen på längre sikt.

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

Analyser
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Anmärkning: Viss förskjutning i redovisningen förekommer eftersom 
uppsägning och tillsättning inte alltid sker samma år. Personalom-
sättningen registreras efter tillsättning. 
Den negativa personalomsättningen 2009 beror till största delen på 
genomförandet av konkurrensprogrammet.

Rekrytering

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

Diagrammet visar rekryteringar under 2007-2010.

Rekryteringsbehovet framöver kommer att vara 
störst vad gäller förskollärare och lärare.
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Timvikarier

Under 2010 har verksamheterna använt sig av 
korttidsvikarier motsvarande 34,8 årsarbeten för 
att täcka bland annat semester och sjukfrånvaro.
Under år 2009 använde verksamheterna sig av 74,8 
årsarbetare.

 

Diagrammet redovisar fördelning av de verksam-
heter som haft flest timvikarier.  

Vård och omsorg använder cirka 15 årsarbetare 
totalt vilket är 44 % av kommunens totala behov 
av timvikarier.

Personalomsättning i %
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De stora pensionsavgångarna kommer också att 
medföra ett betydande rekryteringsbehov.

Personalomsättning

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

Enligt AFS 2001:1 (Allmänna föreskrifter avse-
ende arbetsmiljön) ska arbetsgivaren årligen göra 
en uppföljning/revision av SAM, det Systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Årligen görs, enligt en upp-
gjord tidplan en kartläggning av arbetsmiljön 
med hjälp av skriftlig instruktion och upprät-
tade 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.

2010 års SAM-uppföljning/-revision har genom-
förts planenligt, det vill säga samtliga verksamhe-

ter har uppfyllt vad lagen kräver och även varit i 
enlighet med vad Arbetsmiljöverket påpekat vid 
sin tillsyn i november 2009, och respektive revi-
sion har redovisats till kommunens högsta samver-
kansorgan, CSG (Centrala samverkansgruppen). 
I den mån personalen inom verksamheterna inte 
fullt ut känt till kommunens uppgjorda rutiner och 
policys kring arbetsmiljön, har detta uppmärksam-
mats och åtgärdats inom berörda verksamheter. 
Inga brister har uppmärksammats som bedöms 
komma att innebära några betydande ekonomiska 
konsekvenser för verksamheterna.

Rutiner för SAM-uppföljning/revision finns 
tillgängliga på Staffnet i Arbetsmiljöpärmen. 
Samtliga aktuella SAM-revisioner för 2010 finns 
tillgängliga på Stab Personal.

Det finns flera olika sätt att arbeta med arbetsmiljöfrågor. På Hjärups skola har man t ex bytt ut alla matsalsbord och stolar 
till hörselbefrämjande material. Fotograf: Ulrika Vendelbo
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Miljö

Kommunens uppskattade miljö- och naturvårdsarbete fortsätter. Inom kommunen är nu 
flertalet förskolor och grundskolor certifierade enligt Grön Flagg. Tillsammans med ett 
flertal grannkommuner arbetar Staffanstorp i vattenråd som bland annat ska syfta till 
att förbättra vattenmiljöerna kring Sege å och Höje å.

Grön Flagg

Grön flagg är ett verktyg för att arbeta med miljö 
och hållbar utveckling anpassat för förskola och 
skola. Grön flagg är det synliga beviset på att 
man i den dagliga verksamheten prioriterar ett 
handlingsinriktat miljöarbete där demokrati och 
delaktighet är två av nyckelorden.

Både personal och barn/ungdomar ska vara 
överens om att gå med i nätverket. Med mål och 
aktiviteter som skolan/förskolan själv bestämmer 
blir det lätt att lyckas och utvecklas. I senaste 
uppföljningen visar det sig att de särskilt fram-

tagna läromedlen används flitigt och glädjande är 
att samtliga certifierade skolor vill fortsätta med 
materialet.

Inom Grön flagg finns det sex olika teman att 
arbeta med:

• Konsumtion

• Livsstil och hälsa

• Kretslopp

• Klimat och energi

• Vattenresurser

• Närmiljö

För- och grundskolor certifierade enligt Grön Flagg

Namn Kategori Tema Certifiering

Anneroskolan För- och Grundskola  Energi  2006-04 

Familjedaghemmen Staffanstorp Förskola  Kretslopp 2009-02 

Kyrkbyns Förskola Förskola  Kretslopp  2006-09

Lapptäckets Förskola Förskola  Livsstil och hälsa  2007-09

Stationsbyns förskola Förskola  Livsstil och hälsa  2007-02 

Trekantens Lek & rörelseförskola Förskola  Livsstil och hälsa  2007-08

Åkervindans förskola Förskola  Livsstil och hälsa  2007-07

Önsvala förskola Förskola  Vatten  2007-09

Hjärups skola Grundskola F-6  Livsstil och hälsa  2008-06 

Kyrkheddinge skola För- och grundskola  Kretslopp  2004-06 

Tottarps skola Grundskola  Livsstil och hälsa 1999-11

Hagalidskolan Grundskola Kretslopp 2008-06

Stanstorpsskolan Grundskola Livsstil och hälsa 2009

Hjärupslundsskolan Grundskola  ej certifierad

Mellanvångens förskola Förskola Livsstil och hälsa ansökan 2010

Mellanvångsskolan Grundskola Livsstil och hälsa ansökan 2010

Bråhögsskolan Grundskola  ej certifierad

Borggårdsskolan Grundskola  ej certifierad  
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Vattenråd
Sedan 2009 har vattenråd organiserats i Sege ås  
och i Höje ås avrinningsområde. Vattenråd är en 
samverkansform där kommuner, näringsliv och 
olika intresseorganisationer gemensamt för en 
diskussion kring de lokala vattenresurserna, för att 
kunna uppfylla de åtgärder som krävs enligt EG-
direktivet Ramdirektivet för Vatten. 

Under 2008 fastställde Vattenmyndigheten status 
på våra vattendrag och för både Sege ås och Höje 
ås del blev det ett mycket nedslående resultat. 

För att kunna nå en högre status krävs ett sam-
arbete mellan alla de som påverkar vattenföre-
komsternas status, bland annat den kommunala 
planläggningen och dagvattenhanteringen.

Beslut om förvaltningsplan, åtgärdsprogram, mil-
jökonsekvensbeskrivning samt miljökvalitetsnor-
mer för yt- och grundvattenförekomster har fattats 
av Vattenmyndigheten 2009-12-15, vilket gäller 
för perioden 2009-2015.

Sveriges kommuner står nu inför ett arbete med 
vattenförvaltning och vattenplanering grundade på 

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram och miljö-
kvalitetsnormer. 

Den 28 februari 2011 ska varje kommun ha 
genomfört den första rapporteringen utifrån dessa 
båda dokument.

Den dagvattengrupp som bildades med anledning 
av översvämningarna 2007, har under 2009 ar-
betat med att kartera, inventera och dokumentera 
en stor del av Höje å, för att kunna hitta gemen-
samma åtgärder som ska bidra till att förhindra 
att liknande skador uppstår. Under 2010 har en 
datamodell utarbetats, vilken kommer att vara 
till stor hjälp vid identifiering av riskområden vid 
olika typer av nederbördsscenarier. Dagvatten-
gruppen har beslutats vara en arbetsgrupp under 
Höje ås vattenråd.

Segeå-projektet
Segeå-projektet är ett samarbetsprojekt mellan 
kommunerna i Burlöv, Lund, Malmö,  Staffans-
torp, Svedala, Trelleborg och Vellinge samt ett 
antal företag och dikningsföretag. Projektet 
arbetar främst med konkreta åtgärder för att öka 

Borggårdsskolan på besök i Majas trädgård på Sofiero. Foto: Mia Åkerberg.
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vattenmagasineringsförmågan i landskapet, öka 
den biologiska mångfalden samt öka areal av 
vattennära rekreationsområden kring tätorterna. 
Åtgärderna ska även reducera mängden kväve och 
fosfor i vattenmiljöerna. 

Under 2010 har man gjort en slutrapportering av 
etapp 3. Under denna etapp, 2007-2009, har 22 
dammar/våtmarker med en total yta på 20,3 ha 
anlagts inom Sege ås avrinningsområde. Ytterliga-
re 6 bidragsdammar, det vill säga mindre damm-
anläggningar, har anlagts i denna etapp. Projektet 
har under 2010 fortsatt i sin fjärde etapp, vilken 
ska slutrapporteras 2014. Hösten 2010 gjordes 
ett studiebesök på Leibniz Institute for Baltic 
Research i Warnemünde. Syftet var att bland an-
nat söka samarbetsformer i att hitta metoder som 
motverkar övergödningsproblematiken.

Beslut fattades under 2009 om ett nytt projekt, 
etapp IIII, för perioden 2010-2018.

Höjeå-projektet

Höjeå-projektet, har under 2010 fortsatt i sin 
andra etapp, 2010-2012. Projektet är en miljö-
satsning som drivs i ett samarbete mellan Lunds,   
Staffanstorps och Lomma kommuner. Målsätt-
ningen med projektet är att begränsa närings-
ämnestransporten till Öresund, gynna växt- och 
djurliv i åkerlandskapet samt att öka tillgänglig-
heten för friluftslivet till ån. Åtgärderna grundar 
sig på den gemensamt framtagna landskapsvårds-
planen för Höje å vilken innehåller exempel på 
anläggningar av gångstråk och restaurering av 
vattendrag.

Under 2010 har bland annat ett betesmarks- och 

Grundvatten av god kvalitet

Hårdhet (OdH)  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ringsjöverket (Bolmen) 3,7 3,9 4,0 5,6 3,5 3,4 3,4 5,6 11,0*

Vombsjöverket  5,2 6,2 6,1 5,9 3,6 5,6 5,9 5,6 5,6

*) Avser dricksvatten från Ringsjön 2010. Källa: Sydvatten. 

Dricksvattnets hårdhet i medeltal från Vombsjön respektive sjön Bolmen. Värden under 5 räknas som mjukt. 

Värden mellan 5 och 10 klassas som medelhårt.
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Förbrukad mängd vatten per person och år 
i kubikmeter

Den genomsnittliga vattenförbrukningen för år 
2010 ligger på cirka 219 liter per invånare och dag. 
Beräkningen baseras på den mängd vatten som 
debiterats brukarna. 
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meandringsprojekt vid Trolleberg slutförts, ett 
projekt som både är till nytta för ökat närings-
upptag och biologisk mångfald samt för en ökad 
utjämningsförmåga vid hög- och lågvatten.

Vidare har två gångstråk färdigställts, ett vid 
Flackarp på sydsidan av ån där stråket ansluter 
genom en nyanlagd gångbro till befintlig stig 
på åns norrsida, så att en fyra km lång slinga 
bildas. Ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn och 
plattform har anlagts i anslutning till vandrings-
sträckan.

Ett andra gångstråk har anlagts vid Habo dam-
mar med bland annat en utsiktsplattform och 
en brygga anpassade till personer med funk-
tionshinder. Ett antal tillgänglighetsanpassade 
rastplatser har iordningsställts utmed vandrings-
stigen.

God bebyggd miljö
Det långsiktiga målet är att allt avfall ska kunna 
material- eller energiåtervinnas. Detta innebär att 
deponering på avfallstipp helt behöver upphöra. 
Från och med 2004 deponeras inget avfall från 
Staffanstorps kommun. Mängden insamlad kartong 
och plast stiger medan övriga fraktioner verkar ha 
stagnerat. 

Giftfri miljö
Förekomsten av tre tungmetaller i slam från Staf-
fanstorps reningsverk redovisas. Mängderna anges i 
milligram per kilo torrsubstans och har genom hela 
tidsserien legat långt under rådande gränsvärden. 
Allt slam återförs till jordbruket.

  Gränsvärde 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kadmium (mg/kg TS)  2,0    0,48 0,50 0,53 0,33 0,42 0,53 0,50 0,48 0,48 0,52 0,75

Kvicksilver (mg/kg TS)  2,5    0,66 0,57 1,05 0,66 0,90 0,61 0,30 0,34 0,46 0,39 0,36

Bly (mg/kg TS)  100,0   14,1 10,9 10,8 6,5 7,6 7,8 9,2 8,6  9,0  8,1  10,2

           

Godkänt slam (%)       100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fosfor återförd till 
jord/trädg (%)       100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Källa: Staffanstorps reningsverk

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2009 2010

Hushållsavfall (kg/inv)  233,0 237,0 --- 244,0 242,0 248,0 259,0 251,0 ---  250,0 250,0

 varav deponerat 
 hushållsavfall (kg/inv) 13,4 13,7 --- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ---  0,0 0,0

Insamling för 
återvinning (kg/inv)          

•	 Papper	 	 60,3	 60,2	 55,8	 49,5	 55,9	 52,0	 49,9	 45,4		 50,4	 **	

•	 Kartong	 	 5,3	 5,8	 7,3	 2,8	 4,6	 4,6	 6,8	 11,5		 8,1	 **

•	 Glas	 	 	 17,5	 16,6	 17,9	 17,6	 19,9	 19,4	 18,6		 19,3	 **

•	 Plast	 	 	 1,4	 1,2	 1,5	 1,7	 1,4	 1,8	 3,8		 2,4	 **

•	 Metall	 	 	 5,1	 4,2	 0,7	 0,8	 1,2	 1,3	 1,6		 1,0	 **

Mottagen mängd avfall 
på återvinningscentralen 
i Staffanstorp (ton/år)        10 196  9 820   --- 9 774 7 234

*) Hela riket      Källa: FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen               
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Andel biobränsle i fjärrvärmenätet

Kwh/invånare, år 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Jordbruk 1153 1654 1124 1217 1494 1357 1262 1054 771 937 838

Industri, byggverksamhet 4441 2239 1757 1341 1561 1745 1876 1786 1765 1597 1511

Offentlig verksamhet 1718 1326 1297 1063 995 1001 1160 1140 1134 1027 968

Transporter 5713 6496 6809 7905 7499 7240 7917 8271 7674 9672 10531

Övriga tjänster 853 928 1673 1552 1833 2723 2824 2770 2789 1583 1510

Hushåll 7954 8007 7870 8194 7884 7510 6807 6523 6413 5665 5642

Totalt 21833 20650 20530 21273 21267 21576 21846 21543 20545 20480 21001

Källa: SCB, Statistiska Centralbyrån

Antal bilar/1000 inv 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Staffanstorp 496 499 501 498 500 504 507 499 499

Högst   567 572 571 569 575 573 581

Lägst   365 367 376 377 379 375 370

Snitt i Skåne   454 456 460 464 467 464 463

Källa: SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys

Begränsad miljöpåverkan

Den totala energiförbrukningen redovisas inom 
olika samhällssektorer utslaget på alla invånare i 
kommunen. Transportsektorn är enda sektor som 
uppvisar en stadigt uppåtgående trend.

Fjärrvärmenätet

Fjärrvärmenätet drivs under en stor del av året 
med träflis. Under sommaren då efterfrågan på 
värme är liten går det dock inte att använda detta 
energislag. Värmeverket drivs då istället med 
naturgas.

Källa: E.ON
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Familjefest i Sockerbruksparken. Foto: Claes Nilsson. 
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Kommunfullmäktige

Ordförande 

Mikael Sandin (M)

Kommundirektör

Ingalill Hellberg

Verksamhetsområde  

• Kommunfullmäktige
• Stöd till politiska partier
• Revision
• Överförmyndarverksamhet

Politisk verksamhet

Årets resultat
Efter genomförd granskning av redovisning-
arna för uppdragsåret 2009, för vilket gode 
män erhållit sitt arvode 2010, har kommunen 
utbetalat arvode inkl sociala avgifter och kost-
nadsersättningar för 41 uppdrag att jämföra med 
uppdragsåret 2008 då kommunen betalade för 30 
uppdrag.
 
År 2007-2008                       +112%

År 2008-2009                        +12%

År 2009-2010                        +37%

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2009 2010

Resultat -0,1 0,0 0,0

Nettokostnad 2,8 2,7 2,8

Investeringsvolym 0,0 0,0 0,0

På grund av den lågkonjunktur som inträffade 
hösten 2008 och som fick full genomslagskraft 
under 2009 har det visat sig att flera personer 
behöver hjälp av en god man och då främst med 
ekonomisk förvaltning.  

I augusti 2010 tog kommunen emot 7 ensamkom-
mande flyktingbarn vars gode män har högre 
ersättning än övriga gode män och förvaltare. 
Arvodet till dessa gode män förskotteras av kom-
munen och ersätts av Migrationsverket så länge 
barnen inte erhållit permanent uppehållstillstånd. 
För 2010 blev ersättningen från Migrationsverket 
72 tkr.
Sammantaget uppvisar den politiska verksamheten 
ett balanserat resultat mot budget.

 
Foto: Lisbeth Svensson

Verksamhetsberättelser



59

Kommunstyrelsen

Ordförande 

Michael Sandin (M)

Kommundirektör

Ingalill Hellberg

Nämndspecialister

Cecilia Jansson Intern service
Ann Rosell  Personal
Göran Berggren  Strategisk planering
Roger Gustafsson Räddningstjänst
Ingela Richardson Kommunikation och 
 medborgarkontor

Verksamhetsområde  

• Nämnd och styrelse
• Valverksamhet
• Kommunikation
• Fastighetssamordning
• Tillväxt, samhällsbyggnad
• Arbetsmarknadsåtgärder
• Konsumentvägledning
• Bostadsanpassning
• Räddningstjänst
• Civilt försvar 

Gemensam verksamhet

Måluppfyllelse
Övergripande bedömning

Verksamhetsmålen bedöms i allt väsentligt vara 
uppfyllda. God ekonomisk hushållning uppnås 
inom kommunstyrelsens område med undantagen 
bostadsanpassning som ger ett underskott och 
tillväxt som ger ett överskott. Bostadsanpassningen 
hänför sig till att det är en rättighetslagstiftning och 
att antalet ärenden överstiger normalåret. Tillväxt-
verksamheten har förseningar gentemot planering i 
projekten p g a stagnation i byggnationen.

Årets resultat
Det sammantagna resultatet för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde visar 0,9 mnkr i överskott 
mot budget. Det positiva resultatet beror på netto-
överskottet på 3,6 mnkr från markförsäljningen 
inom strategisk planering. Försäljningen avser ett 
tomtområde inom Brågarp industriområde.

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2009 2010

Resultat 0,9 26,8 0,0

Nettokostnad 94,2 95,0 98,8

Investeringsvolym 32,0 12,4 27,2

Nyckeltal antal 

 Bokslut Bokslut Bokslut
 2010 2009 2008

Räddningstjänsten 

Antal utryckningar 565 490 457

Årets viktigaste händelser
En ny översiktsplan, i ett koncept som kallas Framti-
dens kommun 2038, har antagits. 

Köpet av ”Sockerbruksområdet” har slutförts under 
året och området som innefattar 12 ha kommer att 
planläggas för bostäder.

En ny brandbil har levererats och den gamla har 
skänkts till vår vänort Wolin i Polen. Ett nytt inter-
nationellt samarbete via ICLD  med Marienthahl i 
Namibia har tagit form. Kunskapsöverföring kring 
stadsbyggnad och översiktsplanering pågår och ytter-
ligare ett projekt kring räddningstjänst är beviljat. 

Verksamheten i Uppåkra har överförts till stiftelse-
form. Utgrävningen besöktes av kulturministern och 
planarbetet för att möjliggöra byggnation av ett center 
för utgrävningar och expo har påbörjats.

Framtiden
Ett stort arbete kommer även i framtiden att läggas 
på tillväxt och byggnation av bostäder. När bostads-
marknaden vänder är det viktigt att det finns en god 
grundplanering som medger att människor som vill 
bosätta sig i kommunen kan ges den möjligheten.

Arbetsmarknadsfrågorna får nytt fokus genom 
nybildade Praktikum, en ny organisation och ett nytt 
arbetssätt för att integrera arbetsmarknadsfrågorna i 
både skola och näringsliv.

Verksamhetsberättelser
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tabell o text  uppdat 2011

Verksamhetsberättelser

Tekniska nämnden/
Skattefinansierad verksamhet

Ordförande 

Bertil Persson (M)

Nämndspecialist

Johan Israelsson

Verksamhetsområde  

• Teknisk nämnd
• Fysisk och teknisk planering
• Gator, vägar och belysning
• Parker, gång- och cykelvägar (gc-väg)
• Miljö, hälsa och hållbar utveckling
• Nämndservice Teknik
• Kommersiell verksamhet
• Kommunikationer

Teknisk verksamhet

Måluppfyllelse
Övergripande bedömning

Identifiering och förbättring av otrygga miljöer har 
genomförts på lekplatser och platser med bristfäl-
lig belysning eller hindrande buskage. Utbyte och 
komplettering av bänkar har påbörjats som ett led 
i att åtgärda lätt avhjälpta hinder. Två lekplatser 
har byggts om enligt lekplatspolicyn och flera pro-
jekt i försköningsplanen har genomförts. Åtgärder 
mot trafiksäkerhetsbrister har påbörjats genom 
förbättringar vid övergångsställen och genom nya 
eller ändrade gång- och cykelvägar.

Årets resultat
Behovet av vinterväghållning säsongen 2009-10 
blev mer omfattande än budgeterat. Den hårda 
vintern medförde även behov av beläggning. Det 
gavs ekonomiskt utrymme för dessa åtgärder.

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2009 2010

Resultat -7,7 +0,9 0,0 

Nettokostnad 43,3 34,3 35,6 

Investeringsvolym 18,8 24,7 29,8 

Nyckeltal kr/kvm Bokslut Bokslut Budget
 2010 2009 2010

Gator/vägar 
Bruttokostnad/kvm 16,8 13,8 11,6

Parker/gång- och
cykelvägar
Bruttokostnad/kvm 6,0 7,3 5,6

Årets viktigaste händelser
Upprustning på flera platser utfördes inom för-
sköningsprogrammet, exempelvis ombyggnad av 
rondeller och upprustning av parker och plante-
ringar. På Skånevägen och Ämnesvägen anlades 
gång- och cykelvägar. Arbete har genomförts för 
att nå adekvat kvalitet och drift på alla områden. 
Nämnden har fastslagit en grönplan som kom-
pletterar försköningsplanen och lekplatspolicyn i 
arbetet med den offentliga miljön. Upphandling 
av driftentreprenör för belysningsunderhållet har 
genomförts. Cirka 2 000 ärenden avseende syn-
punkter/klagomål, har handlagts tillsammans med 
driftentreprenörerna.

Framtiden
Arbetet med försköning, upprustning och driftopti-
mering av parker och grönytor fortsätter i enlighet 
med bland annat riktlinjerna i framtidens kommun, 
försköningsplanen och grönplanen.

Under de närmaste åren kommer bland annat fort-
satta åtgärder för ökad tillgänglighet att genom-
föras. En ny större lekplats ska anläggas vid Roos 
damm. I samarbete med VA-verksamheten ska 
förändringar göras vid N Lundavägen, Borggårds 
allé och Borggårdsdiket. Järnvägsgatan och Möl-
leberga/Kronoslättsvägen kommer att vara föremål 
för trafiksäkerhetsåtgärder.
 

Rosariet i Hjärup. Foto: Anna Fogelberg
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Teknisk verksamhet

Måluppfyllelse
Övergripande bedömning

Genomförandet av saneringsplanen för spillvat-
tennätet har startat med Grevie-Bedenområdet. 
Saneringsplan för vattenledningsnätet är inte fram-
tagen ännu. De budgeterade investeringsprojekten 
har inte kunnat genomföras helt. Förutsättningar 
förändras och förflyttar projekten i tid. Arbetet 
med överförande av ledningsdokumentation till 
Vabas fortgår.

Årets resultat
Avvikelsen mot budget orsakas främst av åtgärder 
i ledningsnäten, både akuta åtgärder och planerat 
underhåll, men även av lägre vattenförsäljning.

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2009 2010

Resultat -1,1 1,6 1,0 
Investeringsvolym 13,4 2,6 29,1

Nyckeltal kr 
 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2009 2010

Bruttokostnad/kubik-
meter köpt vatten 6,5 6,4 7,1

Bruttokostnad/kubik-
meter renat vatten 10,6 17,3 14,7

Årets viktigaste händelser
Dagvattenpolicy har antagits av nämnden. Loka-
lisering av felkopplingar på spillvattennätet har 
påbörjats. Ledningar har lagts om eller renove-
rats bland annat i Skånebyn Hjärup, i Kyrkhed-
dinge och vid Björkliden. Förberedelser i form av 
projektering och upphandling för investeringarnas 
genomförande har varit omfattande. Under året 
färdigställda investeringar är relining Lagerlöfs 
väg/Järnvägsgatan, pumpstation vid Vikhem, spill-
och vattenledning vid Malmövägen, centrifug på 
reningsverket samt reservkraft för pumpstationer.  

Framtiden
VA har många investeringsprojekt framför sig un-
der de kommande åren och verksamheten kommer 
att präglas av renoveringsarbeten samt nyproduk-
tion av anläggningar. Samarbete med gata/park 
pågår för att utveckla befintliga och nya fördröj-
ningsdammar och diken till vackra och funktio-
nella anläggningar som skapar mervärden.

Tekniska nämnden / Balansenhet VA

Ordförande 
Bertil Persson (M)

Nämndspecialist 
Johan Israelsson

tabell o text  uppdat 2011
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Tekniska nämnden / 
Balansenhet Renhållningen

Ordförande 
Bertil Persson

Nämndspecialist
Johan Israelsson

Teknisk verksamhet

Måluppfyllelse
Övergripande bedömning

Ny återvinningscentral har anlagts. Komposte-
ringsplattan har inte byggts på grund av ändrade 
driftförutsättningar för SYSAV. Ny entreprenör för 
hämtning av hushållsavfall har upphandlats.

Årets resultat
Överskottet är hänförligt till den försenade nya 
återvinningscentralen samt mindre avfallsmängder.

Ekonomiska fakta mnkr
 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2009 2010

Resultat 2,6 2,3 0,5
Investeringsvolym mnkr 0,3 2,8 0,0

Nyckeltal kg/invånare 
 Bokslut Bokslut Budget 

 2010 2009 2010

Avfall från hushållen,
kg/inv 250 250 250 

Avfall vid Återvin-
ningscentral, kg/inv 248 325 330

Årets viktigaste händelser
Avvecklingen av IL Recycling samt genomförande 
av ny renhållningsupphandling jämte översyn och 
revidering av renhållningsordning har dominerat 
arbetsinsatserna under året. Ny återvinningscentral 
öppnades på Flisvägen i november.

Framtiden
Ny renhållningsentreprenör SITA Sverige AB startar 
1 februari 2011 och kontraktstiden löper till år 
2016. Den nya renhållningsordningen kommer att 
gälla fram till och med år 2015.

Tekniska nämnden / 
Balansenhet Fjärrvärme

Ordförande 
Bertil Persson (M)

Nämndspecialist 
Johan Israelsson

Ekonomiska fakta mnkr
 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2009 2010

Resultat 0,4 0,4 0,3

Måluppfyllelse
Övergripande bedömning

Verksamheten genomgår en planerad avveckling.

tabell o text  uppdat 2011
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Miljö- och samhällsverksamhet

Måluppfyllelse
Övergripande bedömning

Målet för handläggningstiden för kompletta 
bygglovsärenden som omfattas av delegation har 
uppfyllts. Samråds- och/ eller dialogmöten har 
genomförts i alla planeringsuppdrag där det har 
behövts. Myndighetsutövningen inom miljö- och 
hälsoskyddsverksamheten har följt beslutad till-
syns- och kontrollplan.

Årets resultat
Samtliga delar inom nämndens område visar över-
skott. Taxan för bygglov höjdes under året och 
samtidigt har efterfrågan stigit. En del av över-
skottet har använts till konsult/ökad bemanning. 
Kart- och GIS-verksamheterna i Kävlinge och 
Staffanstorp är från och med 2011 sammanslagna 
i en gemensam organisation.

GIS-avdelningen har sålt mer tjänster än bud-
geterat. Inom miljöverksamheten är det främst 
intäkter från livsmedelstillsynen som bidrar till 
överskottet.

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2009 2010

Resultat 1,0 -0,1 0,0 

Nettokostnad -1,9 -1,7 -0,8

Nyckeltal % 
 Bokslut Bokslut Budget

 2010 2009 2010

Miljö- och hälso-
skydd, avgifts-
finansieringsgrad 47 32 37

Bygglov, kostnads-
täckning 91 66 70

Årets viktigaste händelser
På kommunens hemsida har möjlighet skapats 
att tillgå kommunens alla gällande detaljplaner 
och områdesbestämmelser via en klickbar karta. 
Antalet samtidigt pågående planprojekt har mer 
än fördubblats till nuvarande cirka 30 st under 
de senaste åren. Personalresurserna har därför 
förstärkts.

Miljöavdelningen har deltagit i ett flertal både 
nationella och regionala projekt gällande bland 
annat listeria, egenkontroll och manual för miljö-
kontorets bygglovs- och plangranskning. Publice-
ringen av livsmedelsinspektioner har utvärderats.

Framtiden
En ny plan- och bygglag träder i kraft i maj 2011. 
Den kräver initialt stora utbildningsinsatser som 
kan medföra tillfällig sämre service till allmänhe-
ten. Lagen innebär ett utökat tillsynsansvar och 
ändrade rutiner. Ett treårigt arbete med Kulturmil-
jöprogram/Strategi för hembygd kommer att 
påbörjas med delen Staffanstorp och därefter 
behandla övriga delar av kommunen. Förutsätt-
ningarna för digitalisering av bygglovsarkivet ska 
utredas.

Miljökontoret kommer utöver tillsyn enligt av 
nämnden antagna planer att delta i ett med alla 
Skånes kommuner gemensamt kompetensutveck-
lingsprojekt under perioden 2011-2013. Samtliga 
taxor kommer att omarbetas inför år 2012.

 

 

Miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden

Ordförande 
Christian Sonesson (M)

Nämndspecialist
Johan Israelsson

Verksamhetsområde  
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd
• Fysisk och teknisk planering
• Miljöskydd och hälsoskydd

tabell o text  uppdat 2011
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Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande 

Bo Polsten (FP)

Nämndspecialist

Mats Johansson 

Verksamhetsområde  

• Kultur- och fritidsnämnd
• Bidrag, ungdomsorganisationer, 
   föreningsutveckling
• Allmän kulturverksamhet
• Bibliotek
• Musikskola
• Inomhusanläggningar
• Utomhusanläggningar
• Bråhögsbadet
• Fritidsgårdar
• NS kultur o fritid

Kultur- och fritidsverksamhet

Måluppfyllelse
Övergripande bedömning

Kultur- och fritidsverksamhetens ambition är 
att kommunmedborgarna, framför allt genom 
eget engagemang, ges möjlighet till upplevelser. 
Inriktningen är att i första hand stödja barn och 
ungdomar. 
Som ett led i föreningarnas utvecklingsarbete er-
bjöds flera föreningar utbildningar. För att kunna 
stödja ungdomsverksamheten färdigställdes 3 st. 
spontanidrottsplatser. Simkunnigheten låg på 97 
% år 2010, målsättningen var 95%.  

Årets resultat
Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett nettore-
sultat på + 41 tkr för verksamhetsår 2010.

Årets viktigaste händelser
Under 2010 fortsatte satsningen på ungdomsakti-
viteter som innebär en samverkan mellan resultat-
enheterna för att skapa och genomföra barn- och 
ungdomsaktiviteter.

Utredningen om Bråhögsbadets framtid påbörjades.

Ombyggnaden av Staffansvallens Idrottsplats på-
börjades och arbetet följer tidsplanerna. Tre sponta-
nidrottsplatser samt en s k beachplan färdigställdes 
och invigdes. 

Framtiden
Under 2011 kommer Staffansvallens Idrottsplats att 
invigas. 

Hjärups Idrottsplats kommer att projekteras och 
upphandlas. 

Ridsportanläggningen ska projekteras och upp-
handlas.

Skötselavtalet mellan Staffanstorps kommun och 
Green landscaping upphör 2011-03-31. Ny upp-
handling av skötseln av idrottsanläggningar ska 
göras under 2011. 

Upphandling av Brå-
högsbadets verksam-
hetsdrift ska göras 
under 2011.

Projektet Senior 
Sportschool ska 
påbörjas i samarbete 
med Socialnämnden. 

Nyckeltal  
 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2009 2010

Allmän kulturverksamhet   
Nettokostnad per invånare 44,5 45,1 37,0

Bibliotekverksamhet   
Nettokostnad per utlån 46,6 45,3 45,5

Badet 
Nettokostnad per besök 34 35 37
Antal besök per år 141 389 135 000 128 197 
 

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2009 2010

Resultat 0,0 0,3 0,0

Nettokostnad 31,0 30,3 30,7    

Investeringsvolym 0,2 0,2 0,2

tabell o text  uppdat 2011

Verksamhetsberättelser

Bråhögsbadet. 
Foto: Ulrika Vendelbo.
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Barn- och utbildningsverksamhet

Måluppfyllelse
Övergripande bedömning

Enligt olika attitydundersökningar och elevenkäter 
är föräldrarna mycket nöjda med förskoleverk-
samheten och eleverna i grundskolan nöjda med 
trygghet, bemötande, trivsel och lärande. Däremot 
får IT/datorer, information/inflytande och miljö 
sämre betyg.

Målet att öka andelen elever med godkänt betyg 
i årskurs 9 jämfört med föregående år har ej upp-
nåtts. Den andelen minskade till 87,9 % (2010) 
från 91,1 % (2009). 

Det genomsnittliga meritvärdet minskade också 
från 214,2 % till 203,2 %. Målet var att det skulle 
öka jämfört med föregående år.

 

Årets resultat
Förskole-, fritidshems-, förskoleklass- och gym-
nasieverksamhet är de delar som drabbades av 
stora kostnadsökningar under 2010. Fler barn och 

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande 
Annika Carlstedt (M)

Nämndspecialister
Inga-Britt Henriksson, Jens Jording

Verksamhetsområde  
• Barn- och utbildningsnämnden
• Förskoleverksamhet
• Familjedaghem
• Fritidshem
• Förskoleklass
• Grundskola
• Obligatorisk särskola
• Gymnasieskola
• Gymnasiesärskola
• Vuxenutbildning
• Särskilda insatser
• Gemensam administration

Ekonomiska fakta mnkr
 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2009 2010

Resultat -8,9 -4,2 0,0
Nettokostnad -486,6  -472,0  -478,0
Investeringsvolym 0,0 0,0 0,0

elever än budgeterat är den enstaka största anled-
ningen till resultatet. De nya bidragen utifrån den 
nya lagstiftningen ”Bidrag på lika villkor” bidrog 
också till underskottet. Effekten blev ännu större då 
genomsnittshyran, momsersättning samt adminis-
trationstillägg som följer med barnet och eleven 
inom den fristående verksamheten ökade med ökat 
antal barn och elever.

För gymnasiet var det också något fler elever än 
budgeterat. Hit räknas ändrad riksprislista för 
2010 som den bidragande orsaken till gymnasiets 
underskott. 

Grundskoleverksamheten och vuxenutbildningen – 
SFI, grundvux och gymnasievux – är de verksamhe-
ter som uppvisade ett positivt resultat på grund av 
färre antal elever. 

Årets viktigaste händelser
Till årets viktigaste händelser hör en satsning på di-
gital kompetens för att möta barns och ungdomars 
digitala livsstil. Centrala resursteamet bildade en 
egen resultatenhet tillsammans med familjeteamet 
under namnet Resurscentrum – barn och familj. 

Vidare ordnades undervisning för ensamkommande 
flyktingungdomar.

Medverkan skedde i den kommunövergripande 
satsningen på ungdomscoacher och korttidsskola.

Nyckeltal % 
 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2009 2010

Förskola  
Nettokostnad per 
förskoleplats 86 221 88 105 83 451

Familjedaghem
Nettokostnad per 
familjedaghemsplats 76 872 74 427 68 169

Grundskola
Nettokostnad per 
grundskoleplats 71 347 67 257 68 893

Gymnasieskola
Nettokostnad per 
gymnasieelev 96 833 95 247 94 534

Grundsärskola
Nettokostnad per elev 277 785 323 708 326 542
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Socialnämnden

Ordförande 

Stefan Möller / Liliana Lindström (M)

Nämndspecialister

Annika Nerd
Ann-Kristin Persson
Hillevi Ventura

Verksamhetsområde  

• Politisk verksamhet
• Föreningsbidrag
• Gemensam verksamhet - Socialtjänst
• Individ- och familjeomsorg
• Socialpsykiatri
• Vård och omsorg om äldre
• Vård och omsorg om funktionshindrade

Social verksamhet

Måluppfyllelse
Övergripande bedömning

Socialnämndens mål avseende individ och familje-
omsorg och vård och omsorg om äldre och funk-
tionshindrade är uppfyllda med fullgott resultat. 
Målen har omfattat insatser till barnfamiljer, 
förebyggande insatser till äldre, klientnöjdhetsun-
dersökning och utveckling av IT-stöd.

Årets resultat
Socialnämnden visade under 2010 ett positivt 
resultat på totalt 3,8 mnkr vilket motsvarar drygt 
2 % av nettobudgeten. En stor anledning till den 
positiva avvikelsen är att övergången till externa 
utförare inom vård och omsorg har medfört 
momsåtersökningsintäkter. Detta ska göras för att 
likställa externa och kommunala utförare, vilket  
inte togs hänsyn till i budgeten. Korttidsenheten 
har haft en lägre beläggning vilket också medför 
bättre ekonomiskt resultat. Kostnaderna för det 

Ekonomiska fakta mnkr
 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2009 2010

Resultat 3,8 4,3 0,0

Nettokostnad 175,5 168,8 179,3    

Investeringsvolym 0,0 0,0 0,0

Framtiden
Stora implementeringsinsatser planeras med anled-
ning av ny skollag, nya läroplaner, nya kursplaner, 
ny betygsskala och övriga därtill hörande reformer 
i förskola och skola. Implementeringen omfattar 
samtliga nivåer i organisationen.

Fortsatt satsning på digital kompetens i förskola 
och skola.

Familjecentral startar.

Samverkan Kommunförbundet Skåne omfattar: 

• Samverkansavtal förskola och grundskola i 
Skåne.

• Skola på vetenskaplig grund.

Etablering ska ske av ny fristående förskola, Dom-
sagans förskola. 

Barn- och utbildningsverksamhet forts.

Önsvala förskola. Foto: Ulrika Vendelbo.
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Årets viktigaste händelser
Individ och familjeomsorgen

Kommunstyrelsens beslut att tillsätta extra resur-
ser till det förebyggande arbetet med barn och 
unga resulterade i en utökning av fältgruppen som 
inneburit att fältverksamhet bedrivs alla kvällar 
i veckan. Tre ungdomscoacher har anställts med 
placering på 6-9 skolorna.  

En öppenvårdsverksamhet riktat till unga missbru-
kare mellan 16-24 år samt rådgivning till unga och 
närstående har startat under hösten.

Fr o m augusti har kommunen avtal med Migra-
tionsverket om mottagande av ensamkommande 
barn med 7 platser samt avtal med Flintevångsgår-
den i Staffanstorp avseende boende för barnen.

Missbruksenheten har fortsatt att arbeta med att 
implementera nationella riktlinjer för missbruks-
vård i samarbete med SIKTA. Socialnämnden 
har fr o m  april 2010 påbörjat ett projekt inom 
ekonomiskt bistånd där en handläggare är anställd 
för att stödja och utreda de personer som har mer 
problematik än arbetslöshet.

Vård och omsorg om äldre

Under våren 2010 färdigställdes ombyggnad av 
korttidsenheten för att ge utrymme för särskilda 
platser till vård i livets slutskede.

Fr o m 2010-03-01 är Sodexo ny leverantör av 
matdistribution.

Nyckeltal  

 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2009 2010

Familjehem 
Kostnad vårddygn, 
barn och ungdom 432 455 440

Kostnad vårddygn, vuxna 1 574 1 683 1 632

Kostnad vårddygn, barn 2 351 2 243 2 447

Kostnad per årsplats 

Klöverlyckan 481 479 437 746 511 136 

Magnoliagården 466 434 443 457 420 925

Pilegården 493 040 445 408 410 132

Enskilt vårdhem 529 311 493 032 527 535 

LASS kostnad per person 251 460 255 302 268 308

ekonomiska biståndet har ökat och anslaget har 
överskridits med drygt 3,2 mnkr. Kostnaderna för 
institutionsvård och familjehemsplaceringar för 
barn och ungdomar har blivit lägre än budgeterat.

Vård och omsorg om funktionshindrade 

Ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser har 
stått för den största ökningen av antalet nytill-
komna ärenden. Behoven är av annan karaktär 
vilket ställer andra krav på de insatser som er-
bjuds. LSS-boendet Planeten kommer att vara kvar 
i kommunal regi och korttidsvistelse för vuxna be-
drivs av Attendo LSS sedan den 30 augusti 2010.

Framtiden
Individ och familjeomsorgen

Fr o m 2011 sammanförs det förebyggande arbetet 
för barn och unga till en egen enhet inom social-
nämnden. I enheten ingår fältverksamheten, ung-
domscoacher, socionomer i skola, Fenix-projektet, 
ungdomscaféet samt fritidsgårdarna fr o m mars. 
Uppdraget är att samordna och utveckla det före-
byggande arbetet kring barn och unga. Kommun-
styrelsens beslut om ungdomssatsning under 2010 
bl.a. i form av Fenix öppenvård till unga missbru-
kare förväntas ge effekt i budget först 2011.

Arbetet med arbetsförmedling och praktikum fort-
sätter för att på sikt minska behov av ekonomiskt 
bistånd.

Vård och omsorg om äldre

Konkurrensutsättning av delar eller hela Pile-
gården kommer att ske efter beslut av Social-
nämnden under våren 2011.

För att uppnå en ökad valfrihet finns behov att se 
över alternativa boendeformer för äldre.

Antalet personer med demenssjukdom har ökat 
och förväntas öka ytterligare. För att möta denna 
ökning finns behov av att ytterligare utveckla och 
bredda stödet till målgruppen.

Vård och omsorg om funktionshindrade 

Med ny lokal för daglig verksamhet kommer verk-
samheten stå redo att möta kommande behov.

Med satsningen på fritidsaktiviteter för barn- 
och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser 
fortsätter vi att utveckla utbud och kompetens för 
att kunna möta ungdomars behov av meningsfulla 
och anpassade fritidsaktiviteter inom kommunen.

tabell o text  uppdat 2011 Driftsreovisning tabell ligga 
i bakvagnen iställlet? (som 
innan)
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Kommunstyrelsen

Ordförande 

Michael Sandin (M)

Produktionschefer

Hans Nilsson
Unto Järvirova
Bo Gertsson

Verksamhetsområde  

Produktion av service sker inom följande verk-
samhetsområden:

• Bad 
• Bibliotek 
• Ekonomi/IT
• Fritidsgårdar
• Förskoleverksamhet 
• Kostverksamhet
• Musikskola
• Reningsverk
• Skolbarnsomsorg 
• Skolverksamhet 
• Vård och omsorg om äldre

Vid utgången av 2010 fanns 30 resultatenheter.

Kommunstyrelsen resultatenheter

Årets resultat
Resultatenheternas samlade ingående egna kapital 
uppgick till 8 mnkr. Det totala resultatet för 2010 
är -2,5 mnkr, vilket är 0,3 mnkr bättre än budge-
terat. Det utgående egna kapitalet före justeringar 
2010 är 5,5 mnkr.  
 

Årets viktigaste händelser
Förskola och skola

• Ledarutbildningen avslutades.

• All pedagogisk personal i skolan fick före som-
marlovet var sin bärbar dator. Trådlöst nätverk 

Ekonomiska fakta mnkr
 Bokslut Bokslut
 2010 2009 

Årets resultat -2,5 0,4 

Resultatöverföring 8,0 5,3

Eget kapital 5,5 5,7

installerades på samtliga skolor och utbildning av 
personal genomfördes.

• Vi fick en ny skollag och en ny läroplan med nya 
kursplaner. Implementeringsarbetet startade upp 
under höstterminen.

• Alla våra chefer utan rektorsutbildning blev un-
der året inskrivna och påbörjade den nya rektorsut-
bildningen.

• Den stora ungdomssatsningen innebar att tre 
ungdomscoacher anställdes på 6-9 skolorna och en 
korttidsskola startade i augusti för elever i behov 
av särskilt stöd utanför hemskolan och under 
begränsad tid.

• Under höstterminen startade arbetet med DI-
REKO - DIalog, REflektion, KOmmunikation, 
som består av föreläsningsserier för föräldrar från 
förskolan upp till åk 9. Föreläsningarna ska stärka 
föräldrarollen och ge information om de olika ste-
gen i barns och ungdomars utveckling från 1-16 år.

• En stor utbildningsinsats har genomförts på 
Centralskolan samt har nya rektorer anställts på 
Hagalidskolan och Kyrkheddinge skola/förskola.

• För att få en effektivare SYV-organisation 
(studie- och yrkesvalsutbildning) omorganiserades 
arbetsledningen för dessa så att de ligger under 
Kometskolans ledning. Därigenom nås en bättre 
samordning och bättre möjligheter till förberedelse 
inför gymnasiet för alla elever.

Vård och omsorg

• Det ordinära boendet visar för första gången ett 
positivt bokslut. Detta har uppnåtts genom ökad 
verkningsgrad samt utveckling av tidredovisnings-
systemet.  

• Inom korttidsboende och det särskilda boendet 
har man för att minska nattfastan, börjat servera 
nattmål efter att nutritionsutbildning genomförts 
för all personal under året.   

• Det särskilda boendet visar återigen på ett starkt 
ekonomiskt resultat. Det innebär att verksamheten 
under 2011 fullt ut kan uppfylla beställarens krav 
på sjuksköterskebemanning på helgerna. Detta har 
man delvis kunnat uppfylla under 2010 genom att 
legitimerad distriktssköterska i ordinärt boende 
haft ansvaret.

• Rehabverksamheten visar ett negativt ekonomiskt 
resultat för 2010, orsakat av kostnadsökningar för 
tekniska hjälpmedel. 

tabell o text  uppdat 2011
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tabell o text  uppdat 2011
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Övriga resultatenheter

• På biblioteket har antalet medialån och antalet 
besök minskat något jämfört med 2009, men lig-
ger på budgeterad nivå.

• Bibliotekets Datorfestival och LAN i maj månad 
lockade cirka 700 besökande, varav 40 deltog i 
LAN. Arrangemanget återkommer 2011.

• För biblioteksverksamheten har ett brukarråd 
skapats, vilket ska tillvarata brukarnas synpunk-
ter.

• Besöksantalet vid Bråhögsbadet var 2010 högre 
(141 000 besök) än både 2009 och budget 2010.

• Musikskolans verksamhet ligger på i stort sett 
oförändrad nivå. Året har präglats av stor utåt-
riktad verksamhet.

• Resurscentrums organisation har under året 
varit föremål för översyn.

• Kostverksamheten visar ett mycket starkt resul-
tat. Volymförändringar under årets sista månader 
bidrog starkt till detta.

• Kostverksamheten har infört ekologisk mjölk 
på samtliga skolor under 2010.

• Den positiva resultatutvecklingen gäller även 
för Reningsverket, vilket åstadkommits genom en 
fokusering på de löpande kostnaderna. 

Framtiden
Förskola och skola

• Många enheter har varit sparsamma för att 
kunna göra behövliga satsningar under 2011.

• Det finns stora skillnader mellan skolorna, 
bland annat beroende på fluktuationer i elevun-
derlaget, små enheter, olika social struktur mm. 
Fördelningen av resurser behöver ses över.   

• Under 2011 fortsätter satsningen på digital 
utveckling genom att projektorer monteras upp 
i de flesta klassrummen. Detta innebär att man 
nu på allvar kan använda den nya tekniken i un-
dervisningen. Vi hoppas också kunna inleda 1-1 
satsningen på någon skola (1 dator/elev).

• Beslut om lärarlegitimation kommer förmod-
ligen, vilket innebär att vi kommer att behöva 
fortbilda en hel del personal under de närmaste 
åren för att de ska bli behöriga i alla ämnen de 
undervisar i.

Vård och omsorg

• För att öka tryggheten och säkerheten för 
brukarna, ge personalen en bättre arbetsmiljö 
samt uppnå en högre verkningsgrad hos brukarna 
planeras införande av digitala lås hos brukarna 
under 2011. Detta ska i stor utsträckning ersätta 
den manuella nyckelhanteringen.

• Inom det särskilda boendet kommer beställning-
en om sjuksköterskebemanning under helgerna att 
uppfyllas till 100 %.

Övriga resultatenheter

• Kostverksamheten har oförändrade priser 
jämfört med 2010. I nuläget kommer det även 
att gälla under 2012. Anledningen till detta är 
att verksamheten använder en del av det egna 
kapitalet.

• Bråhögsbadets verksamhet kommer att konkur-
rensutsättas under 2011. 

• Det är fortsatt stor efterfrågan på musikskole-
platser. Köerna förväntas växa.

Önsvala förskola. Foto: Ulrika Vendelbo.



RESULTATENHETER tkr Resultatöverföring Budget Bokslut Differens Ackumulerat
Bokslut 2010 t. o. m. 2009 2010 2010 Budget - Bokslut resultat 2010

Annero skola 691  -130  747  877  1 438 

Biblioteket 116  0  28  28  144 

Bråhög/Borggårds skolan 431  -275  -657  -382  -226 

Bråhögsbadet -655  100  196  96  -459 

Centralskolan -292  -530  -1 398  -868  -1 690 

Ekonomi/IT 186  0  121  121  307 

Fritid 137  -50  -90  -40  47 

Hagalidskolan -57  0  -5  -5  -62 

Hjärupslundsskolan -240  0  -135  -135  -375 

Hjärups skola 728  0  660  660  1 388 

Kometskolan 213  0  -16  -16  197 

Kostsektionen 2 124  -450  470  920  2 594 

Kyrkbyn/ Familjedaghem 533  -237  -9  228  524 

Kyrkheddinge skola 0  0  -93  -93  -93 

Lapptäckets förskola 396  -150  -224  -74  172 

Mellanvångens skola 1 228  -182  -785  -603  443 

Musikskolan -75  0  72  72  -3 

Ordinärt boende 0  0  121  121  121 

Praktikum 0  0  -1 037  -1 037  -1 037 

Rehab-verksamhet 502  -100  -358  -258  144 

Reningsverket 321  -60  177  237  498 

Resurscentrum  0  0  0  0  0 

Stanstorps skola -43  53  94  41  51 

Stationsbyns förskola 31  0  -32  -32  -1 

Särskilt boende 2 034  -700  312  1 012  2 346 

Tottarps skola 56  0  14  14  70 

Trekantens förskola -157  0  -289  -289  -446 

Åkervindans förskola -136  0  -157  -157  -293 

Ängslyckans förskola -29  -80  150  230  121 

Önsvalas förskola 0  0  -381  -381  -381 

SUMMA 8 043  -2 791  -2 504  287  5 539 

Foto: Ulrika Vendelbo
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Driftsredovisning 
tkr

 

   Nämnd/Enhet   Intäkter   Kostnader   Netto   Budget   Avvikelse 

         2010    

Skattefinansierad verksamhet     

Nämnder  118 618 950 175 -831 557 820 490 -11 068

Politisk verksamhet  72 2 880 -2 808 2 810 2

Kommunstyrelsen  35 530 129 721 -94 191 95 030 839

Tekniska nämnden  457 43 720 -43 263 35 570 -7 693

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  4 504 2 607 1 897 -870 1 027

Kultur- och fritidsnämnden  3 010 34 000 -30 990 31 030 40

Barn- och utbildningsnämnden  44 140 530 700 -486 560 477 650 -8 910

Socialnämnden  30 905 206 547 -175 642 179 270 3 627  

   

Resultatenheter  442 518 445 022 -2 504 -2 791 287

Annero skola/förskola  29 236 28 489 747 -130 877

Bibliotek  9 361 9 333 28 0 28

Bråhög/Borggård skola/förskola  33 717 34 374 -657 -275 -382

Bråhögsbadet  7 455 7 259 196 100 96

Centralskolan  21 869 23 267 -1 398 -530 -868

Fritidsverksamhet  3 778 3 868 -90 -50 -40

Hagalidskolan  32 352 32 357 -5 0 -5

Hjäruplundsskolan  23 227 23 362 -135 0 -135

Hjärups skola  35 650 34 990 660 0 660

Internservice ekonomi / IT  5 284 5 163 121 0 121

Kometskolan  4 241 4 257 -16 0 -16

Kostsektionen  19 891 19 421 470 -450 920

Kyrkbyns förskola  12 034 12 043 -9 -237 228

Kyrkheddinge skola  8 239 8 332 -93 0 -93

Lapptäckets förskola  5 217 5 441 -224 -150 -74

Mellanvångens skola/förskola  27 116 27 901 -785 -182 -603

Musikskola  4 696 4 624 72 0 72

Ordinärt boende  39 206 39 085 121 0 121

Praktikum  3 156 4 193 -1 037 0 -1 037

Rehab-verksamheten  7 737 8 095 -358 -100 -258

Reningsverket  7 351 7 174 177 -60 237

Resurscentrum  15 381 15 381 0 0 0

Stanstorpsskolan  23 399 23 305 94 53 41

Stationsbyns förskola  7 118 7 150 -32 0 -32

Särskilt boende  18 335 18 023 312 -700 1 012

Tottarps skola  5 851 5 837 14 0 14

Trekantens förskola  9 474 9 763 -289 0 -289

Åkervindans förskola  3 360 3 517 -157 0 -157

Ängslyckans förskola  9 546 9 396 150 -80 230

Önsvalas förskola  9 241 9 622 -381 0 -381

Summa skattefinansierad verksamhet  561 136 1 395 197 -834 061 817 699 -10 781
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Driftsredovisning 
tkr

 

   Nämnd/Enhet   Intäkter   Kostnader   Netto   Budget   Avvikelse 

         2010    

Avgiftsfinansierad verksamhet     

Balansenhet VA  33 114 34 171 -1 057 1 000 -2 057

Balansenhet Fjärrvärme  3 067 2 701 366 250 116

Renhållning  6 713 4 113 2 600 470 2 130

Summa avgiftsfinansierad verksamhet  42 894 40 985 1 909 1 720 189

     

Finansiering  29 621 25 369   

Summa finansiering  29 621 25 369   

         

Avgår avskrivningar   -19 504

Intern ränta   -11 396 -11 396

Avgår finansiella kostnader/intäkter  -18 263 -1 658   

Summa  603 992 1 428 993

Interna poster  -443 265 -443 265   

Summa  160 727 985 728     
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Investeringsredovisning kommunen 
tkr

 

 Bokslut Budget Avvikelse Projektkalkyl  Projektutfall Projekt- Beräknat 
 2010 2010 2010 Bu 2010 t o m 2010 prognos avslut år
      totalt
    

      

KOMMUNSTYRELSEN      

      

Ledning

Staffansvallens Idrottsplats       2011

Infrastrukturerättning 6 900  6 900 22 250 6 900 22 250 

Utgifter 19 170 12 900 -6 270 42 000 21 374 41 900  

Nettoinvestering 12 270 12 900 630 19 750 14 474 19 650

Spontanindrottsplatser       2010

Bidrag 500  500  500 500  

Utgifter 3 688  -3 688 4 500 3 742 3 742   

Nettoinvestering 3 188  -3 188 4 500 3 242 3 242    

    

Hjärups Idrottsplats       2013

Infrastrukturerättning    25 000  25 000 

Utgifter 82 1 000 918 31 000 228 31 000 

Nettoinvestering 82 1 000 918 6 000 228 6 000

Ridsportanläggning Kabbarp       2012 

Infrastrukturersättning    1 500  1 500 

Utgifter 614  -614 6 000 614 6 000   

Nettoinvestering 614  -614 4 500 614 4 500    

    

Internservice       

Ekonomisystemet 1 332 1 000 -332    

IT infrastruktur 3 212 3 000 -212    

IT investeringar i skolan 7 172 6 000 -1 172

Uppgradering lönesystem 565  -565 1 500 2 065 2 065 2010   

       

Räddningstjänst       

Omb brandbil/Hydraulverktyg 149 400 251    

Besiktningsbil Stp 154 150 -4    

Fordon för offensiv enhet Stp 1 481 1 050 -431    

Testinstrument rökskydd Stp  90 90 90  90 2011

Fordon för offensiv enhet Lomma 1 458 1 050 -408    

Gångtidsförlängare Lomma 158 300 142    

Utbildningsvagn Lomma 40 100 60    

Testinstrument rökskydd Lomma  90 90 90  90 2011

Tankbil 47  -47  47 2 300 2011   

        

Stadsbyggnad       

Geografiskt informationssystem 90  -90 1 518 1 465 1 518 2011   

   

Endast fleråriga projekt

Uppdaterat  - feta siffror ok!
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 Bokslut Budget Avvikelse Projektkalkyl Projektutfall Projekt- Beräknat 
 2010 2010 2010 Bu 2010 t o m 2010 prognos avslut år
      totalt

          

RESULTATENHETER      

Musikskolan   

Instrument  50 50

       

Totalt Kommunstyrelsen       

Bruttoinvesteringar     41 422 29 190 -10 222 86 698 29 535 88 705

Inkomster 7 400  7 400 48 750 7 400 49 250

Nettoinvesteringar 34 022 29 190 -2 822 37 948 22 135 39 455

KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN        

Konstnärlig utsmyckning 43 25 -18 197 43 197    

TEKNISKA NÄMNDEN       

Skattefinansierad verksamhet       

Gång- och cykelvägnätet 101 500 399    

Ökad trafiksäkerhet i bostadsområde 522 1 000 478    

Belysning 372 1 500 1 128

Upprustning grönytor 1 195 2 000 805    

Lekplatser 1 263 2 000 737    

Gång- o cykelväg Gullåkra-Hjärup, 

Infrastrukturersättning 355  355    

Väståkravägen, infrastrukturers 963  963    

Lekplatser 1 513  -1 513 4 400 8 463 8 463 2010

Försköning 6 857 6 299 -558 9 000 12 902 12 902 2010

       

Tillgänglighetsanpassning       2011

Bidrag     921 921 

Utgifter 581 2 000 1 419 2 000 2 828 5 421 

Nettoinvestering 581 2 000 1 419 2 000 1 907 4 500

Gång- o Cykelväg N Lundavägen       

Statsbidrag  300 -300    

Utgifter 2 550 548 300 6 550 2011

Nettoinvestering 2 250 248 300 6 550   

       

Gång- o cykelväg 

Knästorp - Gastelyckan 2  -2 750 5 2 000 2012

Gång- o cykelväg N Lundavägen/

Borggårds allé 119 1 736 1 617 4 000 177 2 000 2011

Belysning 1 276  -1 276 1 000 1 276 1 276 2010

Truckvägen 96 2 900 2 804 2 000 96 3 000 2012 

Gång- o cykelväg 

Staffanstorp-Burlöv-Malmö       2012

Statsbidrag  5 000 -5 000 5 000  5 000 

Utgifter 3 5 490 5 487 5 500 6 5 500 

Nettoinvestering 3 490 487 500 6 500   

       

Tunnel under Malmövägen 865  -865 500 867 867 2010

       

Endast fleråriga projekt

Investeringsredovisning kommunen forts. 
tkr
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Investeringsredovisning kommunen forts. 
tkr

 

 Bokslut Budget Avvikelse Projektkalkyl  Projektutfall Projekt- Beräknat 
 2010 2010 2010 Bu 2010 t o m 2010 prognos avslut år
      totalt 

      

Skånevägen       

Statsbidrag    1 500 750 750 2010 

Utgifter 1 256  -1 256 3 000 2 417 2 417 

Nettoinvestering 1 256  -1 256 1 500 1 667 1 667    

    

Rekreationspark Hagalid       2015

Inkomster    15 000  15 000 

Utgifter 392  -392 30 000 863 30 000 

Nettoinvestering 392  -392 15 000 863 15 000 

       

Rekreationspark Hjärup 155 500 345 6 000 155 6 000 2015

Beläggning 3 499 4 000 501 20 000 3 499 20 000 2013

       

Gång- och cykelväg Lommavägen       2012

Statsbidrag    1 950   

Utgifter 1 650 649 1 950 1 1 950 

Nettoinvestering 1 650 649  1 1 950 

       

Gång- och cykelväg Staffanstorp-

Kabbarp (ridanläggning)       2012

Statsbidrag    3 000   

Utgifter  250 250 6 000  11 000 

Nettoinvestering  250 250 3 000  11 000 

       

Planskild korsning Kabbarp 

(ridanläggning)       2012

Statsbidrag    2 500  1 000 

Utgifter 1 250 249 10 000 1 10 000 

Nettoinvestering 1 250 249 7 500 1 9 000 

       

Totalt TN skattefinansierat       

Bruttoinvesteringar 20 071 31 625 11 554 106 400 33 562 123 346 

Inkomster 1 318 5 300 -3 982 28 950 1 671 22 671 

Nettoinvesteringar 18 753 26 325 7 572 77 450 31 891 100 675 

Endast fleråriga projekt
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Investeringsredovisning kommunen forts. 
tkr

 

 Bokslut Budget Avvikelse Projektkalkyl  Projektutfall Projekt- Beräknat 
 2010 2010 2010 Bu 2010 t o m 2010 prognos avslut år
      totalt

      

BALANSENHET VA       

Servisledningar       

Inkomster 598 500 98

Utgifter 1 504 500 -1 004

Nettoinvestering 906  -906    

       

Pihls väg Uppåkra spillvattenledn 

o pump 653 5 500 4 847 5 500 662 6 400 2012

Maskinvägen spillvattenpump  2 000 2 000 3 000  3 000 2013

Kyrkheddige-Staffanstorp 

spillvattenledning och pumpstation 584 500 -84 8 000 584 8 500 2012

Foodialedningen magasin  1 500 1 500 3 000  3 000 2012   

Lagerlöfs väg/Järnvägsgatan 

relining 997  -997 3 000 3 219 3 500 2011

Grevie-Beden 559 2 000 1 441 3 000 604 3 000 2011     

Gullåkra mosse       2011

Inkomster 1 777 5 500 -3 723 8 500 1 777 3 557 

Utgifter 518 9 010 8 492 17 000 2 015 11 000 

Nettoinvestering -1 259 3 510 4 769 8 500 238 7 443 

       

N Lundavägen ledningsrenovering 

vatten/spillvatten/dagvattten 177 2 243 2 066 2 500 244 2 500 2011

Vikhem pumpstation 3 223  -3 223 2 000 3 414 3 414 2010

Malmövägen spill- och vattenledn 2 090  -2 090 1 000 2 241 2 241 2010

Brågarp västra spillvattenledning  3 000 3 000 3 000 1 3 000 2012

Brågarp västra spillvattenpump  1 000 1 000 1 000  1 000 2012

Centrifug reningsverket 260  -260 1 000 1 063 1 063 2010

Borggårds allé 

vatten/spillvatten/dagvattten 179 2 300 2 121 3 000 181 2 500 2012

Esarp-Kyrkheddinge 

spillvattenledning 616 5 500 4 884 5 500 914 5 500 2011

Reservkraft pumpstationer 370  -370  370 500 2011

Ledningar Aspvägen m fl 4 068  -4 068  4 068 8 000 2011

       

Totalt VA       

Bruttoinvesteringar 15 798 35 053 19 255 61 500 19 580 68 118 

Inkomster 2 375 6 000 -3 625 8 500 1 777 3 557 

Nettoinvesteringar 13 423 29 053 15 630 53 000 17 803 64 561 

       

BALANSENHET FJÄRRVÄRME       

Försäljning av fjärrvärmeverket 806  -806    2010

       

BALANSENHET RENHÅLLNING       

Återvinningscentral 255  -255 3 075 3 067 3 067 2010

       

Totalt       

Bruttoinvesteringar 78 395 95 893 19 508 257 870 85 787 283 433 

Inkomster 11 093 11 300 -207 86 200 10 848 75 478 

Nettoinvesteringar 67 302 84 593 19 301 171 670 74 939 207 955 

       

Investeringsvolym mnkr 67 85 19 172 75 208 

Endast fleråriga projekt
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Kommentarer till investeringsredovisningen
Kommunstyrelsen 
Staffansvallens IP

Projektet följer tidplanen och håller lagd budget. 
Vi bygger omklädningsrum och klubblokaler på 
sammanlagt cirka 1 000 kvm. Tre fullstorleks 
konstgräsplaner och en gräsplan anläggs. 

Läktaren byggs om för att klara fler åskådare samt 
att den inrymmer förråd och maskinförråd. Staf-
fansvallen skall stå klar till hösten 2011. 

Spontanidrottsplatser
Spontanidrottsplatserna är klara. Det finns en plan 
på 20 x 40 m i Hjärup vid Hjärupslundsskolan.  
En lika stor är byggd söder om Anneroskolan i 
Staffanstorp. En liten plan på 10 x 20 m ligger 
söder om Borggårdsskolan. 

Hjärups IP
Under året har arbete med detaljplan för Hjärups 
nya idrottsplats pågått. Projektering för upphand-
ling av byggentreprenör ska ske under mitten av 
2011. Byggstart är beräknad till våren 2012. 

Ridskoleanläggning Kabbarp 
Efter att flera alternativ till ridskoleanläggning 
förprojekterats, har nu ett slutligt förslag framar-
betats, vilket ligger till grund för den detaljplan 
som nyligen varit utställd.

Anläggningen har varit ute på offertförfrågan och 
en del anbud har inkommit till ridklubben vilka 
nu analyseras. Detaljplanen förväntas kunna antas 
under hösten 2011 varefter byggnadslov kommer 
att sökas. Byggstart sker i oktober och fullt färdigt 
arbete är planerat till augusti 2012.

Ekonomisystemet
Anslaget avsåg främst en omfattande uppgrade-
ring av ekonomisystemet samt införandet av nytt 
beslutsstödssystem, vilket planerades inkludera 
den ekonomiska prognosprocessen samt visions-
styrningsuppföljningen i steg ett. Sent i höstas togs 
beslut om att även inkludera personalrapporterna 
i det nya beslutsstödssystemet, vilket resulterade i 
en negativ budgetavvikelse.

IT-investeringar i skolan

Under året har ett omfattande utbyte av datorer 
genomförts i skolorna. Närmare 300 bärbara 
och drygt 500 stationära datorer har bytts ut. 
På grund av ny leverantör blev datorerna något 
dyrare än vad som budgeterats. Dessutom byggdes 
även 7 trådlösa nätverk på skolorna. 

Uppgradering lönesystem
Ökade kostnader för konsultinsatser samt tek-
niska problem är den huvudsakliga orsaken till 
budgetöverskridandet.

Räddningstjänst
Projektet ”Offensiva Enheter” är nu komplett i 
och med införskaffandet av fordon till stationerna 
i Lomma och Staffanstorp. Vi har genomfört 
ombyggnad och anpassning av två äldre rädd-
ningsfordon, i syfte att förlänga livstiden på dem. 
Dessutom har vi bytt ut en äldre personbil och en 
släpvagn.

Geografiskt informationssystemp 
Årets investering avser uppgradering av GPS refe-
rensstation (tillsammans med Svedala kommun). 
Projektet kommer att avslutas under 2011.

Musikskolan,  instrument
Musikskolan har lyckats köpa in flertalet instru-
ment till ett billigare pris än beräknat år 2010 och 
har därför inte behövt använda investeringspeng-
arna utan redovisat kostnaderna på driften.

Gång- och cykelvägnätet
Gång och cykelvägen utmed Ämnesvägen i Hjärup 
byggdes klar av kommunen i samband med ex-
ploateringen.

Ökad trafiksäkerhet 
Arbete med och åtgärder för förändrade hastig-
hetsgränser genomfördes. Linjemålning genomför-
des. Övergångsstället på Möllebergavägen byggdes 
om.

Belysning
Det sattes ny belysning på gång- och cykelvägarna 
i Borggårdsområdet och arbete med ny belysning 
på Stationsstigen i Hjärup är nästan klart. För 
förbättrad belysning har stolpar höjts och det har 
satts nya armaturer på namngatorna i Hjärup. 
Trafiksäkerhetshöjande belysning har satts på 
några övergångsställen.

Upprustning grönytor
Gallring och borttagning av svårskötta och 
hindrande buskage och ersättning med gräs eller 
nya buskar skett. Arkeologisk undersökning har 
utförts i Hagalidsparkens norra del.

Lekplatser
Ombyggnad av Täppans leka och Orkesterlekan 
har genomförts. 
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Konkursarbetena efter BMK vid Trekanten i Staf-
fanstorp och Namnlekan i Hjärup har slutförts.

Gång- och cykelväg Gullåkra Hjärup
Väståkravägen
Infrastrukturersättning för äldre investeringar har 
erhållits via exploateringsavtal.

Försköning
Ombyggnad av rondeller i centrala Staffanstorp 
och vid väg 11 har genomförts. Det har anlagts 
två nya fickparker, Åstraparken och Pilelunden. 
Buskage har rustats upp bl a under kraftledningen 
vid Gullåkravägen och på Dirigentvägen samt 
inom Knutsborg och i Skånebyn i Hjärup. Det har 
anlagts nya planteringar på Centrumtorget i Hjä-
rup, Balders hage, Magnoliatorget och busstorget. 
Hundtoaletter har tagits bort och istället blivit 
grönytor/park.

Tillgänglighetsanpassning
Arbete för nya tillgänglighetsanpassade bänkar 
har påbörjats och färdigställs så snart det går med 
hänsyn till vädret.

Gång- och cykelväg N Lundavägen
Samprojekt med gång och cykelväg Norra Lunda-
vägen/Borggårds allé.

Gång- och cykelväg Knästorp – Gastelyckan
Samarbetsprojekt mellan Trafikverket och kom-
munen.

Gång- och cykelväg N Lundavägen/
Borggårds allé
Samprojekt med VA, upphandling av entreprenör 
utfördes.

Truckvägen
Projektering för ombyggnad av vägen i enlighet med 
detaljplan har genomförts.

Gång- och cykelväg Staffanstorp-Burlöv-Malmö
Projektet pågår och handläggs av Trafikverket.

Tunnel under Malmövägen
Trapporna har tagits bort för ökad säkerhet och 
trygghet i tunneln.

Skånevägen
Anläggande av gång- och cykelväg utmed hela 
gatan har genomförts.

Rekreationspark Hagalid
Arkeologisk undersökning är genomförd.

Rekrationspark Hjärup
Arkeologisk undersökning är genomförd.

Beläggning
Ny beläggning på flera gator i kommunen till exem-
pel Banvallsvägen och delar av Borggårdsområdet. 

Gång- och cykelväg Lommavägen
Ett första möte med Trafikverket som är väghållare 
har genomförts.

Gång- och cykelväg Staffanstorp-Kabbarp (rid-
anläggning)
Planskild korsning (ridanläggning)
Detaljplaneläggning pågår, då denna är klar kom-
mer detaljprojektering m m att genomföras.

Första spadtaget för nya Staffansvallen.  Foto: Mats Johansson
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100-mnkr-projekten  
 tkr

 

 Bokslut Budget Avvikelse Projektkalkyl  Projektutfall Projekt- Beräknat 

 2010 2010 2010 Bu 2010 101231 prognos totalt avslutsår   

   

KOMMUNSTYRELSEN        

Skateboardanläggningar       2008

Inkomster  

Utgifter    800 627 627 

Nettoinvestering    800 627 627

Staffansvallens idrottsplats        2011

Inkomster 6 900  -6 900 22 250 6 900 22 250 

Utgifter 19 170 12 900 -6 270 42 000 21 374 41 900 

Nettoinvestering 12 270 12 900 630 19 750 14 474 19 650 

Spontanidrottsplatser 3 st       2010   

Inkomster 500  -500  500 500 

Utgifter 3 688  -3 688 4 500 3 742 3 742 

Nettoinvestering 3 188  -3 188 4 500 3 242 3 242 

Hjärups idrottsplats       2013

Inkomster    25 000  25 000 

Utgifter 82 1 000 918 31 000 228 31 000 

Nettoinvestering 82 1 000 918 6 000 228 6 000 

Spontanidrottsplatser, 2 st       2013

Inkomster       

Utgifter    3 000  3 000 

Nettoinvestering    3 000  3 000 

Ridskoleanläggning Kabbarp       2012

Inkomster    1 500  1 500 

Utgifter 614  -614 6 000 614 6 000  

Nettoinvestering 614  -614 4 500 614 4 500 

Nettosumma kommunstyrelsen 16 154 13 900 -2 254 38 550 19 185 37 019

TEKNISKA NÄMNDEN        

Rekreationspark Hagalid       2015

Inkomster    15 000  15 000 

Utgifter 392  -392 30 000 863 30 000 

Nettoinvestering 392  -392 15 000 863 15 000 

Rekreationspark Hjärup       2015

Inkomster  

Utgifter 155 500 345 6 000 155 6 000 

Nettoinvestering 155 500 345 6 000 155 6 000 

Gång- o cykelväg Kabbarp       2013

Inkomster    3 000   

Utgifter  250 250 6 000  11 000 

Nettoinvestering  250 250 3 000  11 000 

Planskild korsning Kabbarp       2012

Inkomster    2 500  1 000 

Utgifter 1 250 249 10 000 1 10 000 

Nettoinvestering 1 250 249 7 500 1 9 000 

Nettosumma tekniska nämnden 548 1 000 452 31 500 1 019 41 000  

Bokslut 2010
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100-mnkr-projekten  
 tkr

 

 Bokslut Budget Avvikelse Projektkalkyl  Projektutfall Projekt- Beräknat 

 2010 2010 2010 Bu 2010 101231 prognos totalt avslutsår   

   

EXPLOATERINGSPROJEKT        

Rekreationsområde Vikhem       2015

Inkomster  

Utgifter 246  -246 30 000 246 30 000 

Nettoinvestering 246  -246 30 000 246 30 000 

Hagalidparkskolan       2011

Inkomster 

Utgifter 53  -53 800 1 127 1 127 

Nettoinvestering 53  -53 800 1 127 1 127

Nettoinvestering exploatering 299  -299 30 800 1 373 31 127

Total nettoinvestering 17 001 14 900 -2 101 100 850 21 577 109 146

Bokslut 2010
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Exploateringsredovisning 
tkr, netto

  Projekt

 Projekt Totalt Avvikelse Projekt Avvikelse  

 kalkyl redovisat kalkyl/redo- prognos kalkyl/ Mark- Ned- Pågående Anläggn. Ansl.avg.  

  101231 visning  prognos försäljn skrivning oms/anl.tillg. tillgångar avsättn.

          

900 Nevishög 13:13          

Mark-planläggningsdel 3 472 3 597 125 3 597 125 

Tekniska anläggningar -55 -9 46 -9 46 

VA-anläggningar 245 154 -91 154 -91     40

Infrastrukturersättning          

Resultat 3 662 3 742 80 3 742 80     40  

        

904 Hagalids bostadsområde          

Mark-planläggningsdel 781 542 -239 542 -239     

Tekniska anläggningar  -464 -464 -464 -464    -21 

VA-anläggningar 1 885 935 -950 935 -950     

Infrastrukturersättning          

Resultat 2 666 1 013 -1 653 1 013 -1 653    -21 

          

922 Biblioteksgården          

Mark-planläggningsdel 1 371 1 323 -48 1 322 -49  -31   

Tekniska anläggningar -510 -93 417 -592 -82   -57  

VA-anläggningar  173 173 173 173     

Infrastrukturersättning          

Resultat 861 1 403 542 903 42  -31 -57    

        

9271 Vikhem 1          

Mark-planläggningsdel -327 -324 3 -324 3  -1   

Tekniska anläggningar -60 -111 -51 -111 -51    -1 

VA-anläggningar -55 -192 -137 -192 -137     

Infrastrukturersättning 1 800 1 800  1 800      

Resultat 1 358 1 173 -185 1 173 -185  -1  -1 

          

9272 Vikhem II          

Mark-planläggningsdel  -1 333 -1 333 -1 334 -1 334   -1 334  

Tekniska anläggningar  -181 -181 -181 -181   -7  

VA-anläggningar  -288 -288 -288 -288   -11  

Infrastrukturersättning    4 500 4 500     

Resultat  -1 802 -1 802 2 697 2 697   -1 352  

          

9277 Rekreationsområde Vikhem          

Mark-planläggningsdel  -50 -50 -430 -430   -50  

Tekniska anläggningar   -196 -196 -29 516 -29 516   -196  

VA-anläggningar          

Infrastrukturersättning          

Resultat  -246 -246 -29 946 -29 946   -246  

Projektuppföljning 2010-12-31 Redovisningseffekter bokslut 2010

Resultaträkning           Balansräkning



82

Exploateringsredovisning forts.

tkr, netto

Projektuppföljning 2010-12-31 Redovisningseffekter bokslut 2010

Resultaträkning           Balansräkning

   Projekt

 Projekt Totalt Avvikelse Projekt Avvikelse  

 kalkyl redovisat kalkyl/redo- prognos kalkyl/ Mark- Ned- Pågående Anläggn. Ansl.avg.  

  101231 visning  prognos försäljn skrivning oms/anl.tillg. tillgångar avsättn.

          

928 Jakriborg II          

Mark-planläggningsdel -345 -43 302 -345      

Tekniska anläggningar -456  456 -456      

VA-anläggningar 2 960 -23 -2 983 2 958 -2   -1  

Infrastrukturersättning          

Resultat 2 159 -66 -2 225 2 157 -2   -1  

929 Hästhagen          

Mark-planläggningsdel 299 382 83 381 82  -1   

Tekniska anläggningar -220 -34 186 -33 187    -2 

VA-anläggningar 391 -1 801 -2 192 -1 801 -2 192    -20 

Infrastrukturersättning 1 375 1 375  1 375      

Resultat 1 845 -78 -1 923 -78 -1 923  -1  -22 

931 Louiseberg 

Mark-planläggningsdel -288 -128 160 -234 54  -26   

Tekniska anläggningar  -2 -2 -2 -2     

VA-anläggningar 471 -85 -556 472 1   -3  

Infrastrukturersättning 5 000  -5 000 5 000      

Resultat 5 183 -215 -5 398 5 236 53  -26 -3  

932 Hjärup NO          

Mark-planläggningsdel  -327 -327 -39 -39   -327  

Tekniska anläggningar  -22 -22 -2 -2   -7  

VA-anläggningar  -867 -867 6 6   -34  

Infrastrukturersättning          

Resultat  -1 216 -1 216 -35 -35   -368  

9321  Hjärup NO I          

Mark-planläggningsdel -288 -216 72 -263 25  -1   

Tekniska anläggningar  -590 -590 -666 -666   -479  

VA-anläggningar 1 332 183 -1 149 1 148 -184   -10  

Infrastrukturersättning 1 736 1 736  1 736      

Resultat 2 780 1 113 -1 667 1 955 -825  -1 -489  

933 Nordanå/Duvemåla          

Mark-planläggningsdel -288 -151 137 -251 37  -6   

Tekniska anläggningar -655 -2 653 -2 653     

VA-anläggningar 509 -9 -518 617 108     

Infrastrukturersättning 4 388  -4 388 4 388      

Resultat 3 954 -162 -4 116 4 752 798  -6   

Verksamhetsberättelser
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Exploateringsredovisning forts.

tkr, netto

   Projekt

 Projekt Totalt Avvikelse Projekt Avvikelse  

 kalkyl redovisat kalkyl/redo- prognos kalkyl/ Mark- Ned- Pågående Anläggn. Ansl.avg.  

  101231 visning  prognos försäljn skrivning oms/anl.tillg. tillgångar avsättn.

          

934 Gitarrvägen          

Mark-planläggningsdel -103 -58 45 -58 45     

Tekniska anläggningar -127 -647 -520 -647 -520    324 

VA-anläggningar -151 27 178 27 178     

Infrastrukturersättning 405 405  405      

Resultat 24 -273 -297 -273 -297    324   

935 Hjärup Bo-Centrum          

Mark-planläggningsdel  -7 197 -7 197 -7 198 -7 198   -7 198  

Tekniska anläggningar  -103 -103 -103 -103   -4  

VA-anläggningar  -47 -47 -47 -47   -2  

Infrastrukturersättning          

Resultat  -7 347 -7 347 -7 348 -7 348   -7 204    

        

936 Hagalidparkskolan          

Mark-planläggningsdel  -1 075 -1 075 -1 076 -1 076   -1 075  

Tekniska anläggningar  -49 -49 -49 -49   -4  

VA-anläggningar  -3 -3 -3 -3     

Infrastrukturersättning          

Resultat  -1 127 -1 127 -1 128 -1 128   -1 079  

          

937 ICA-fastigheten          

Mark-planläggningsdel  67 67 83 83  11   

Tekniska anläggningar -18 -12 6 -12 6   -10  

VA-anläggningar 430 -1 -431 479 49     

Infrastrukturerersättning 3 000 3 200 200 3 500 500     1 857

Resultat 3 412 3 254 -158 4 050 638  11 -10  1 857

          

938 Skånevägen          

Mark-planläggningsdel  20 20 20 20   19  

Tekniska anläggningar          

VA-anläggningar          

Infrastrukturersättning         

Resultat  20 20 20 20   19  

953 Brågarps industriområde          

Mark-planläggningsdel 13 590 9 097 -4 493 23 886 10 296 3 997 -285 60  

Tekniska anläggningar -13 590 -5 547 8 043 -10 699 2 891    -29 

VA-anläggningar  -2 326 -2 326 283 283    -17 96

Infrastrukturersättning          

Resultat  1 224 1 224 13 470 13 470 3 997 -285 60 -46 96

Projektuppföljning 2010-12-31 Redovisningseffekter bokslut 2010

Resultaträkning           Balansräkning

Verksamhetsberättelser
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Exploateringsredovisning forts.

tkr, netto

Projektuppföljning 2010-12-31 Redovisningseffekter bokslut 2010

Resultaträkning           Balansräkning

   Projekt

 Projekt Totalt Avvikelse Projekt Avvikelse  

 kalkyl redovisat kalkyl/redo- prognos kalkyl/ Mark- Ned- Pågående Anläggn. Ansl.avg.  

  101231 visning  prognos försäljn skrivning oms/anl.tillg. tillgångar avsättn.

          

954 Staffanstorp Företagspark          

Mark-planläggningsdel 42 842 38 754 -4 088 51 254 8 412   -230  

Tekniska anläggningar -42 743 -14 700 28 043 -39 799 2 944    -2 638 

VA-anläggningar  -8 983 -8 983 1 395 1 395    -1 841 370

Infrastrukturersättning         

Resultat 99 15 071 14 972 12 850 12 751   -230 -4 479 370

955 Logistiktomten          

Mark-planläggningsdel  -1 547 -1 547 -1 547 -1 547   -1 546  

Tekniska anläggningar  -11 -11 -10 -10     

VA-anläggningar  -9 -9 -9 -9     

Infrastrukturersättning          

Resultat  -1 567 -1 567 -1 566 -1 566   -1 546  

956 Kronoslätts företagsby         

Mark-planläggningsdel  -113 -113 -113 -113   -113  

Tekniska anläggningar  -9 -9 -9 -9     

VA-anläggningar  -20 -20 -20 -20   -3  

Infrastrukturersättning          

Resultat  -142 -142 -142 -142   -116  

957 Ljungs Handel          

Mark-planläggningsdel  -49 -49 -49 -49  -5   

Tekniska anläggningar  -5 -5 -5 -5     

VA-anläggningar          

Infrastrukturersättning          

Resultat  -54 -54 -54 -54  -5   

958 Netto        

Mark-planläggningsdel 26 2 -24 1 -25 21 -33   

Tekniska anläggningar -9 -6 3 -6 3  -2   

VA-anläggningar 195 65 -130 65 -130     

Infrastrukturersättning 1 000 1 000  1 000      

Resultat 1 212 1 061 -151 1 060 -152 21 -35   

   TOTALT

 Projekt Totalt red. Avvikelse Projekt Avvikelse  

 kalkyl 101231 kalkyl/ prognos kalkyl/ Mark- Ned- Pågående Anläggn. Ansl.avg.  

   redovisn.  prognos förs. skrivning oms/anl.tillg. tillg. avsättn.

          

Mark-planläggningsdel 60 742 41 173 -19 569 67 825 7 083 4 018 -378 -11 794  

Tekniska anläggningar -58 443 -22 793 35 650 -83 373 -24 930  -2 -764 -2 367 

VA-anläggningar 8 212 -13 117 -21 329 6 352 -1 860   -64 -1 878 506

Infrastrukturersättning 18 704 9 516 -9 188 23 704 5 000     1 857

Resultat 29 215 14 779 -14 436 14 508 -14 707 4 018 -380 -12 622 -4 245 2 363

      Nettointäkt 3 638

Projektuppföljning 2010-12-31 Redovisningseffekter bokslut 2010

Resultaträkning           Balansräkning

Verksamhetsberättelser
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Kommentarer till exploateringsredovisningen
Nevishög 13:13
Projektet omfattar mark som i detaljplan från 
1988 är planerat för Centrum och parkeringsän-
damål. Marken har sålts till Staffanstorpshus AB 
för byggande av skola (Liten och stor Emilia). 
Projektet omfattar även mindre utbyggnad av 
gång- och cykelbanor.

Hagalids bostadsområde
Detta projekt utgörs av ett större bostadsom-
råde. Området är nu helt utbyggt, endast mindre 
gatuanläggningsarbeten återstår. Kommunen ägde 
inledningsvis cirka 10 % av den byggbara mar-
ken och samarbetar i exploateringsfrågorna med 
övriga ägare, JM och Myresjöhus. Försäljning av 
mark samt ersättning för planarbete, administra-
tion m m beräknas täcka kommunens kostnader.

Biblioteksgården
Området ligger intill biblioteket i tätorten Staf-
fanstorp och utgör resterande del av Centrum 
etapp 2. Området skall enligt beslut av kommun-
styrelsen bebyggas med bostäder. Markförsäljning 
samt ersättningar i exploateringsavtal gör att om-
rådet beräknas täcka sina kostnader. Överklagan-
de av bygglov samt exploatörs konkurs har gjort 
att projektet har dragit ut på tiden. Nytt exploate-
ringsavtal har tecknats med ny exploatör. Byggna-
derna är färdigbyggda. Mindre anläggningsarbeten 
beträffande gång- och cykelvägar återstår.

Vikhem I
Totalt beräknas hela Vikhemsområdet inrymma 
cirka 500 lägenheter. Området kan delas in i ett 
flertal etapper. Den första etappen där marken ägs 
av exploatör är utbyggt. Tillfarter till resterande 
delar av området samt dagvattenfrågor är under 
utredning. Planprogram är taget för hela Vikhems-
området.

Vikhem II
Detaljplan för etapp II, där marken ägs av exploa-
tör, håller på att tas fram. Interna problem hos 
exploatör har gjort att detaljplanen inte antagits. 
Detaljplan för etapp III, där marken ägs till största 
delen av kommunen, inleddes 2009. Försäljning av 
mark samt ersättningar i exploateringsavtal gör att 
området beräknas täcka sina kostnader.

Rekreationsområde Vikhem
Ett större markområde inom Vikhemsområdet 
består av fornlämningar. Området ingår i detalj-

planen för Vikhem III och planeras som rekrea-
tionsområde. Anläggandet av rekreationsområ-
det finansieras genom exploateringsprojekten i 
Vikhem.

Jakriborg II
Marken ägs sedan tidigare av exploatör. Detalj-
plan för området antogs 2005. Exploateringsavtal 
träffades i samband med antagandet av planen. 
Enligt avtalet skall exploatören anlägga anslut-
ningsgata samt ny väg mellan Vragerupsvägen och 
riksväg 108. Exploatören har väntat med exploa-
tering pga andra egna pågående projekt. Byggstart 
beräknas ske tidigast 2011.

Hästhagen
Marken ägs till största delen av exploatör och 
inrymmer 22 småhustomter. Plan- och exploa-
teringsavtal är tecknat med exploatör. Exploa-
tören har åtagit sig att iordningställa all allmän 
platsmark inom planområdet. Första etappen av 
utbyggnaden är färdigbyggd. Sista etappen har 
påbörjats.

Louiseberg
Marken ägs av exploatör som avser bebygga om-
rådet med totalt cirka 50 småhus. Första etappen 
avser cirka 25 småhus. Plan- och exploaterings-
avtal är tecknade. Detaljplanen överklagades men 
har nu vunnit laga kraft. Arkeologiska undersök-
ningar är pågående. Första byggstart beräknas till 
2011. För området gäller annat huvudmannaskap 
än kommunalt, bortsett från VA där kommunen är 
huvudman.

Hjärup No
Området ägs av Sveaskog som avser låta JM ex-
ploatera området. Totalt beräknas området kunna 
bebyggas med cirka 500 nya bostäder. Den första 
etappen omfattar cirka 130 enbostadshus. Plan- 
och exploateringsavtal är tecknade. Utbyggnad av 
första delen av etapp I påbörjades under 2009.

Nordanå, Duvemåla
Området som ligger söder om Trelleborgsvägen 
ägs av exploatör. Exploatören avser uppföra cirka 
45 enbostadshus. Planavtal- och exploateringsav-
tal är tecknade. Byggstart har försenats på grund 
av en svikande konjunktur och beräknas komma 
igång under 2011. Kommunen är inte huvudman 
för allmän platsmark.
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Gitarrvägen
Området består av den numera rivna gården 
Stanstorp 3:7 och ägs av exploatör.
Projektet omfattar 11 nya bostadshus. Plan- och 
exploateringsavtal är tecknade med exploatör. 
Byggnationen startade 2008. Kommunen har 
anlagt allmän platsmark under 2008. Exploatören 
skall enligt avtal ersätta kommunen för dessa kost-
nader. Projektet avslutas 2010.

Hjärup Bo-Centrum
Området som ligger kring nuvarande Hjärups 
centrum ägs av kommunen och kommer att om-
vandlas till bostadsområde. Marken har fördelats 
till Riksbyggen genom anbudsförfarande. Detalj-
planearbetet inleddes 2009 och plansamråd har 
genomförts. Planarbetet avstannade i avvaktan på 
dialog med Hjärupsborna och återupptogs under 
2010. Projektet kommer att minskas ytmässigt och 
lägenhetsantalsmässigt.

Hagalidparkskolan
Området ligger söder om bostadsbebyggelsen i 
Hagalid och är cirka 1 hektar. Skolan planeras in-
rymma cirka 250 elever (F-5). Detaljplanen antogs 
under 2009 men beslutet har överklagats. Försälj-
ning av mark gör att området beräknas täcka sina 
kostnader. I projektet ingår även viss ombyggnad 
av Hagalidvägen.

ICA-fastigheten
Detaljplanen rörande ICA-fastigheten har änd-
rats för att möjliggöra påbyggnad på fastigheten 
samt nybyggnad i syfte att bygga fler bostäder. 
Detaljplanen omfattar även Bråhögstorget. Plan- 
och exploateringsavtal är tecknade. Arbetena är 
påbörjade.

Skånevägen
Ägaren till fastigheten på Skånevägen 87 genom-
för en större renovering av byggnaden. Detaljpla-
nen har ändrats för att möjliggöra ett effektivare 
parkeringsområde inom fastigheten. Avtal har 
tecknats mellan Kommunen och Exploatören 
beträffande genomförandet och kostnaderna för 
ändringen av detaljplanen. 

Brågarps industriområde
Ett av kommunen ägt område avsett för lättare 
industribebyggelse intill Industrivägen. Försälj-
ning av tomter pågår. Delar av gatunätet är redan 
iordningställt. En del av områdets mitt är planlagt 

som friluftsområde. Uttag av marknadsmässiga 
tomtpriser gör att projektet förväntas täcka sina 
kostnader. Området är färdigställt avseende hu-
vudledningar för VA.

Staffanstorps Företagspark
Ett av kommunen ägt område avsett för industri/
handelsbebyggelse mellan väg 108 och Vesumsvä-
gen. Detaljplanen har reviderats för att på delar 
av området tillåta handel. Delar av gatunätet är 
iordningställt. Större delen av området har sålts 
till exploatörer. Ett fåtal tomter är idag bebyggda. 
2009 såldes Hemmestorps gård för ombyggnad till 
kontor.
Uttag av marknadsmässiga markpriser gör att 
projektet beräknas täcka sina kostnader.
Delar av VA-nätet har byggts ut i förväg på grund 
av delexploatering (Värmeverket, Skåneplantor).

Logistiktomten
Området som är en del av Stanstorp 5:1 ägs av 
kommunen. Detaljplanen är antagen. För området 
anges ändamålen industri, kontor samt bensin-
station. Försäljning av mark till marknadsmässigt 
pris gör att projektet beräknas täcka sina kostna-
der.

Kronoslätts företagsby
Området söder om Malmövägen är sedan tidigare 
detaljplanelagt för industriändamål. Marken ägs 
av Kronoslätts företagspark AB. Diskussion pågår 
angående ny disposition av området. Projektets 
kostnader avses täckas genom samarbetsavtal 
alternativt plan- och exploateringsavtal.

Ljungs Handel
Detaljplan har tagits fram för att tillgodose 
handels- och parkeringsändamål. Plan- och ex-
ploateringsavtal har tecknats. Viss utbyggnad av 
gång- och cykelbana ingår i projektet.  Projektets 
kostnader avses täckas genom plan- och exploate-
ringsavtal.

Netto
Detaljplanen för den nuvarande bensinstatio-
nen har ändrats för att medge handelsändamål. 
Projektets kostnader avses täckas genom plan- och 
exploateringsavtal. Nettobutiken är byggd och 
invigdes i början av 2010. Projektet avslutas 2010.
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Ordförande 

Henrik Lethin (M)

Verkställande direktör

Hans Johansson

Verksamhetsområde  

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostads-
bolag, har till föremål för sin verksamhet 
att inom Staffanstorps kommun, förvärva, 
avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter 
eller tomträtter med bostäder och lokaler (in-
klusive kommunala verksamhetslokaler) och 
därtill hörande kollektiva anordningar samt 
att uppföra flerbostadshus som överlåtes till 
bostadsrättsförening. Bolaget kan organisera 
delar av verksamheten till dotterbolag.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att 
främja bostadsförsörjningen i kommunen 
samt att förse kommunens verksamheter med 
för ändamålet lämpliga lokaler.

Staffanstorpshus AB

Årets resultat
 

Ägarförhållanden
Staffanstorps kommun äger Staffanstorpshus AB 
till 100 %. Staffanstorpshus AB är moderbolag 
i en koncern med det till 99,99 % ägda Förvalt-
ningsbolaget Stanstad II KB och det till 100 % 
ägda Staffanstorps Kommunfastigheter AB. Från 
och med början av 2011 ägs Staffanstorpshus AB 
av Staffanstorps Centrum AB.

Verksamheten under räkenskapsåret
Moderbolaget

Årets resultat uppgick till 23 813 tkr (1 370). 

Årets arbete har fortsatt varit att fokusera på 
bolagets ägardirektiv där i första hand bolagets 
hyresgäster ska erbjudas att köpa sin bostad ge-
nom omvandling till bostadsrätt eller äganderätt. 
På Kyrkbacken har två bostäder sålts under året. 

Ekonomiska fakta mnkr
 Bokslut Bokslut
 2010 2009 

Resultat 17,0 0,5 

Rörelseresultat 43,5 25,6

Resultat från finansiella 
investeringar -26,5 -25,0

Det har även sålts en bostad på Kyrkbyn samt tre 
på Åkershus.

Området Sockertoppen ombildades till bostadsrätt 
och såldes den 1 februari 2010. 

Resultatmässigt har året mest påverkats av försälj-
ningar, främst Sockertoppen.

Stanstad II

Årets resultat uppgick till 136 tkr (2 876). Det 
försämrade resultatet beror framförallt en upplös-
ning av en uppbokning av upplupen el och värme 
föregående år och höga kostnader på grund av den 
kalla våren och den kalla och snörika vintern. 

Staffanstorps Kommunfastigheter AB

Årets resultat uppgår till -6 941 tkr (-807). Årets 
resultatförsämring beror till stor del på årets höga 
reparations- och underhållskostnader. En fullstän-
dig genomgång av bolagets fastighetsstatus har 
gjorts som visar på fortsatta stora underhållsbehov. 
Årets resultatförsämring beror även på höga kost-
nader på grund av den kalla våren och den kalla 
och snörika vintern. Nivån på skötselkostnader 
har varit hög men kommer framöver att minska på 
grund av ny hantering av skötselfrågorna. 

Miljö 2008

I ägardirektiven från 2005 fanns krav på att verk-
samheten skulle miljöcertifieras. Under 2006 påbör-
jades därför arbetet med att integrera miljö, kvalitet 
och arbetsmiljö i ett ledningssystem. Koncernen 
Staffanstorpshus är sedan augusti 2007 miljöcerti-
fierad enligt ISO 14001:2004, kvalitetscertifierad 
enligt ISO 9001:2000 och arbetsmiljöcertifierad 
enligt AFS 2001:1. 

Bolaget har även innan dess engagerat sig och sina 
kunder inom miljöarbetet. Redan 2000/2001 utbil-
dades Staffanstorpshus personal och hyresgäster i 
miljöarbetet. Sedan dess har bolaget bl a kontinuer-
ligt övervakat och justerat förbrukningen av vatten, 
värme och el i fastighetsbeståndet och sett över 
användningen av kemikalier. 

Årligen sker externa certifieringsrevisioner på 
ledningssystemet där kontroll av måluppfyllelse 
och lagefterlevnad samt ständig förbättring skapas 
i ledningssystemet och därmed i verksamheten. Var 
tredje år sker revision avseende omcertificering. 
Denna genomfördes i december 2009 och koncer-
nen är då certifierad i ytterligare tre år framåt. De 
övergripande målen att minska förbrukning av en-
ergi, vatten och el har fortsatt att gälla under 2010.

Verksamhetsberättelser



88

Flerårsjämförelse 

 2010 2009 2008 2007 2006

Koncernen

Omsättning 176 572 145 456 155 998 168 540 135 721

Driftsnetto 65 679 45 974 58 583 72 762 44 289

Avskrivningar -22 131 -20 379 -19 846 -16 620 -13 593

Räntenetto -26 540 -25 032 -49 633 -34 513 -28 305

Årets resultat       17 008       563 19 614 21 629 2 391

Balansomslutning 1 469 463 1 399 528 1 415 301 1 455 407 1 323 085

Eget kapital 157 969 140 961 140 399 120 784 99 156

Soliditet % 10,8 10,1 9,9 8,3 7,5

Avkastning på totalt kapital % 3,0 1,8 2,7 3,8 2,4

Moderbolaget

Omsättning 90 319 66 243 77 398 92 998 70 381

Driftsnetto 41 055 14 533 27 170 39 315 19 299

Avskrivningar -9 014 -8 936 -9 613 -7 091 -6 437

Räntenetto -8 228 -7 107 -20 716 -11 083 -9 367

Årets resultat 23 813 1 370 26 167 21 141 3 495

Balansomslutning 1 463 984 1 391 922 1 399 123 1 433 685 1 304 670

Eget kapital 168 749 144 936 143 566 118 744 97 603

Soliditet  % 23,7 22,7 22,6 15,7 15,6

Avkastning på totalt kapital % 5,6 2,3 7,7 4,5 2,8

Hyresintäkter

Moderbolagets hyresintäkter har under räken-
skapsåret uppgått till 58 961 tkr (55 174). 

Investeringar

Investeringar i inventarier för moderbolaget har 
uppgått till 866 tkr (1 734).  

Magnolia Park projektet drivs vidare och i nuläget 
har närmare hälften av lgh blivit sålda.

Koncernens fastighetsbestånd har per 2010-12-31 
ett bokfört värde om 1 185 Mkr (1 122 Mkr) och 
för moderbolaget 376 Mkr (387 Mkr).

Stora Emilia invigdes hösten 2010, därmed är hela 
projektet med Emilia avslutat och verksamheten 
är i gång. 

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag 
för uppskjuten skatt) i förhållande till balansom-
slutningen. 

Avkastning på totalt kapital

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhål-
lande till balansomslutningen.

Vid beräkning av moderbolagets soliditet och av-
kastning på totalt kapital har balansomslutningen 
minskats med lån till dotterbolag.

Ägardirektiv

Ägardirektiv för verksamheten i aktiebolaget Staf-
fanstorpshus AB har antagits av kommunfullmäk-
tige, § 30, 2007. Bolaget ska eftersträva följande 
ekonomiska mål för verksamheten:

Verksamhetsberättelser
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Bolaget ska med början av 2007 och därefter 
med längst fem års intervall låta auktoriserad 
värderingsman eller auktoriserat värderingsföre-
tag utföra värdering av hela bostadsbeståndet.

Resultat: Målet uppnått, värdering utfördes 
enligt regelverket under 2008.

Bolaget ska årligen fastställa handlingsprogram 
för de närmaste fem räkenskapsåren.

Resultat: Bolagets ledningssystem, där mål och 
handlingsplaner finns, uppdateras årligen och 
nästa revision sker februari 2011.

Bolaget ska hålla kommunen väl underrättad 
om sin verksamhet.

Resultat: Samtliga styrelseprotokoll skickas 
till kommunen för information. Ett informa-
tionsmöte hålls årligen med kommunfullmäktige 
under viket det finns möjlighet att ställa frågor.

Bolaget ska vara anslutet till kommunens kon-
cernkonto. 

Resultat: Målet är uppnått.

Delårsrapport och bokslut ska upprättas för 
hela koncernen. 

Resultat: Målet är uppnått.

Mätbart mål 2010

Den bokförda soliditeten ska uppgå till minst 15 
% år 2010.

Resultat: Målet uppnått, den bokförda solidite-
ten uppgår till 26 %.

På sikt bör den justerade soliditeten uppgå till 
minst 25 %.

Resultat: Målet uppnått, den justerade solidite-
ten uppgår till närmare 40 %.

Räntabiliteten på totalt kapital inklusive realisa-
tionsvinster ska uppgå till statslåneräntan plus  
1 % år 2010.

Resultat: Räntabiliteten uppgår till 5,6 % att 
jämföra med beräknat mål på 4,4 %. 

Självfinansieringen avseende nyinvesteringar ska 
uppgå till minst 20 %.

Resultat: Målet uppnått, finansieringsgraden 
uppgår till 42 % (50 Mkr i nyupptagna lån).

Självfinansieringen avseende reinvesteringar ska 
uppgå till 100 %. (Gäller ej investeringar som är 
självfinansierade genom sänkta driftskostnader).

Resultat: Målet uppnått, självfinansieringen 
uppgår till 100 %.

Räntekänsligheten ska minska.

Resultat: Målet uppnått, skuldsättningsgraden 
har minskat från 8,6 till 7,6.

I syfte att minska kommunens borgensåtagande 
ska den av kommunen givna borgensramen 
årligen prövas.

Resultat: Målet uppnått, avstämning mot den 
givna borgensramen sker fortlöpande.

Bolagets hyresgäster ska erbjudas att köpa sina 
bostäder genom omvandling till bostadsrätt eller 
äganderätt. När det är ekonomiskt försvarbart 
och då goda förutsättningar i övrigt anses före-
ligga,  ska bolaget avyttra delar av fastighetsbe-
ståndet, dock maximalt hälften.

Resultat: Under 2010 ombildades området Sock-
ertoppen (54 lgh) till bostadsrätt.

Alla försäljningar ska ske till marknadsmässiga 
priser.

Resultat: Målet uppnått, samtliga områden har 
sålts till högre priser än genomförda värderingar 
utförda av externa värderare. 

Framtida utveckling

Bolaget har under de senaste tre åren till största 
delen genomfört det förändringsarbete som angavs 
i ägardirektiven. De närmaste åren skall bolaget 
fokusera på konsolidering och effektivisering av 
förvaltningen. Inom Staffanstorps kommunfastig-
heter AB sker en fortsatt utveckling och utökning 
av kommunala verksamhetslokaler.
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Ordförande 

Per-Ove Kjellborn (M)

Verkställande direktör

Unto Järvirova

Staffanstorps Energi AB

Årets resultat
 

Bolagets verksamhet och väsentliga hän-
delser under räkenskapsåret
Den 15 januari köpte Staffanstorps kommun 
E.ONs andel (50%) av Staffanstorps Energi AB 
och blev helägare av bolaget.  

Den 1 mars 2010 pensionerades dåvarande VD 
Ove Göransson och samtidigt tillsattes nuvarande 
VD Unto Järvirova. 

Drift och underhåll har gjorts i den omfattning 
som krävts medan reinvesteringar i elnätet har 
fortgått i stort enligt plan med nya stationer i Gre-
vieområdet. Under våren och sensommaren fick vi 
fel i vårt högspänningsnät på östra industriområ-
det och tvingades då tidigarelägga vissa reinveste-
ringar och senarelägga andra. 

2010 var ett dåligt år med avseende på våra 
avbrottstider. Detta berodde framförallt på ett fel 
som inträffade i fördelningsstation västra och som 
fick till följd att cirka 1/3 av kunderna var utan 
ström mellan en och fyra timmar. 

Under slutet av året gjordes en överenskommelse 
med E.ON om justering av koncessionsgränsen 
i Vinneberg som innebär att E.ON övertar cirka     
1 km2 av vårt nätområde innehållande tre kunder. 

Enligt miljöbalken bedriver bolaget ingen pröv-
nings- eller anmälningspliktig verksamhet.

Staffanstorps Energi Försäljnings AB är ett helägt 
dotterbolag som för närvarande inte bedriver nå-
gon verksamhet i avvaktande på bolagets framtida 
strategi. Företaget upprättar inte koncernredovis-

Ekonomiska fakta mnkr
 2010 2009 

Resultat 3,4 2,9 

Rörelseresultat 5,0 5,4

Resultat efter finansiella 
poster 4,9 5,3

Nyckeltal tkr
 2007 2008 2009 2010

Omsättning tkr 31 441 32 594 32 811 34 343

Resultat efter 
finansiella poster tkr 6 152 6 287 5 307 4 886

Vinstmarginal % 19,6 19,3 16,2 14,2

Soliditet % 61,6 61,2 63,1 62,9

ning eftersom koncernen är klassificerad som en 
mindre koncern enligt ÅRL 1 kap 3§. 

Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets utgång
Staffanstorps Energi AB ingår i koncernen Staffans-
torps Centrum AB från 2011 som ett dotterbolag. 

Syftet med koncernbildningen är att maximera 
samordningsmöjligheterna mellan bolagen i kon-
cernen. 

Framtida utveckling
Staffanstorps Energi AB kommer även framledes 
att ha ett fokus på hög leveranskvalitet i elnätet. 
Detta säkerställs genom att investeringsvolymen 
successivt kommer att höjas för att hamna på en 
omsättningshastighet på nätet på cirka 60 år. 

Stora utmaningar väntar elnätsbolagen genom att 
pågående nätreglering ska ge nätbolagen en fram-
tida intäktsram som i mångt och mycket kommer 
att styra det maximala uttaget av nättariffer. 

Den andra stora utmaningen är hur prisområdesin-
delningen kommer att påverka nätbolagens kunder. 
Som det ser ut idag lär Skåne hamna i prisområdes-
klass 4 vilket är lika med det dyraste området. 

Staffanstorps Energi AB kommer oavsett föränd-
ringar i omvärlden att ha som mål att:

• Ha hög leveranskvalitet på elnätet med få avbrott 
för kunderna

• Fortsatt låga nättariffer jämfört med Skånesnittet

De risker eller osäkerhet som bolaget kan utsättas 
för fram till 2012 bedöms som ringa och har väl 
analyserats.

Ägarförhållande
Staffanstorps Energi AB ägs av Staffanstorps kom-
mun till 100 %från den 15 januari 2010.

Verksamhetsberättelser
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Kontaktuppgifter:

Telefon: 046-25 11 00, Fax: 046-25 55 70

Besöksadress: Rådhuset, Torget 1

Postadress: Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp

E-post: kommunen@staffanstorp.se

Staffanstorps kommuns årsredovisning

 finns även på kommunens webbplats

www.staffanstorp.se


