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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 drygt 21 
200 personer vid slutet av 2007. 
Kommunens yta är en dryg kvadratmil.

Antalet invånare fortsatte att öka 
och uppgick vid årets slut till 21 208 
personer (2006: 20 840)

Koncernen Staffanstorp uppvisar 
ett positivt resultat på 35,9 mnkr. 
Samtliga bolag uppvisar ett positivt 
resultat 

Soliditeten för koncernen ligger på 
29%, vilket är samma nivå som 
föregående år.

Koncernens rörelsekapital, det vill 
säga omsättningstillgångarna minus 
de kortfristiga skulderna, ökade till 
78 mnkr. 

Koncernens finansnetto uppgick till 
–21,1 mnkr. De finansiella intäk-

terna uppgick till 13,8 mnkr. De 
finansiella kostnaderna uppgick till 
34,9 mnkr. Den relativt sett höga 
nivån beror på ökad upplåning på 
grund av ökad byggnationstakt i det 
kommunala bostadsbolaget.

Det underliggande resultatet i Staf-
fanstorps kommun, det vill säga re-
sultatet avstämt mot det lagstadgade 
balanskravet, uppgick till 16,5 mnkr, 
vilket är 9,3 mnkr bättre än budget.

Kommunens totala resultat enligt 
resultaträkningen uppgick till 20,0 
mnkr, eller 2,7% av skatteintäkter 
och utjämning. I resultatet ingår en 
engångsintäkt från exploaterings-
verksamheten på 14,5 mnkr, samt 

utdelningar från placeringar avse-
ende framtida pensionsutbetalningar 
på 3,5 mnkr.

Tre av kommunens fyra finansiella 
mål är uppfyllda. Soliditeten inklu-
sive ansvarsförbindelsen har minskat 
från 31,4% till 25,0% och därmed 
har målet om att soliditeten ska öka 
inte uppnåtts. Kommunen har inga 
externa anläggningslån. 

Av beställarnämndernas, och resul-
tatenheternas verksamhetsberättelser 
framgår att måluppfyllnadsgraden 
varit tillräckligt hög i förhållande till 
de resurser som tilldelats. God eko-
nomisk hushållning ur ett verksam-
hetsperspektiv uppnåddes därmed 
till stora delar under 2007.

Året i sammandrag
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När jag blickar tillbaka på 2007 kan jag kon-
statera att det har varit ett nytt toppår för Staf-
fanstorp. Sett till den löpande verksamheten gör 
kommunen ett budgetöverskott med två miljoner 
vid årets slut. Inkluderar vi utdelningar från kom-
munens placeringar i värdepapper och intäkter 
från exploateringsverksamheten, visar kommunen 
ett överskott på hela 20 miljoner. Detta trots att vi 
i början av året genomförde Staffanstorps första 
skattesänkning någonsin. Med en sänkning på 
60 öre har vi placerat oss på en femteplats, när 
det gäller kommuner med lägsta skatt i landet.          
Vi planerar även för ytterligare skattesänkningar 
till 2010. 

Jag vill samtidigt poängtera att vi inte genomför 
skattesänkningar för att konkurrera med andra 
lågskattekommuner. Vår filosofi är att människor 
hanterar sina egna pengar bäst. Vi ska självklart 
ta ut en skälig skatt för att kunna ge våra med-
borgare bästa tänkbara service, men det ska göra 
skillnad för människor att bo i Staffanstorp.   
Våra ledord är trygghet, engagemang och mod, 
vilka även utgör stommen i kommunens tillväxt-
program – Tillväxt 7000. 

Vår utmärkelse i höstas som ”A Safe Commu-
nity”, visar att vi verkligen lever upp till dessa led-
ord. Trygghetscertifieringen sker genom WHO och 
Staffanstorp är den första kommun i Skåne och 
den sjuttonde i landet, som har mottagit denna 
utmärkelse. Vi är oerhört stolta över detta. För 
oss är det ett tecken på att vårt gedigna arbete för 
att bekämpa brottsligheten och öka tryggheten för 
kommunens invånare och personal, har kommit 
en bra bit på vägen. Även om mycket återstår. 

Att utveckla och förbättra Staffanstorp är en 
ständig process. Vi har fortsatt vår expansion av 
bostäder och under förra året färdigställdes 197 
nya bostäder. Fler bostäder betyder fler kommun-
invånare, som även ställer krav på möjligheter 
till en meningsfull fritid. Därför har kommunen 
under hösten förvärvat mark, som bland annat ska 

Staffanstorp – en trygg 
kommun med stabil ekonomi

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

användas till re-
kreationsområde 
för kommunens 
invånare. Vi 
har även gjort 
en storsatsning 
på näringslivet, 
som vi gärna vill 
locka till kom-
munen. Intresset 
från näringslivet 
har varit stort 
och inflyttningen av företag till kommunen har 
ökat, vilket har resulterat i att antalet arbetstill-
fällen har stigit markant. För att stärka denna 
utveckling och fördjupa samarbetet med närings-
livet, kommer kommunen under året att starta 
ett nytt näringslivsbolag. 

Det är roligt att leda en kommun som det går 
bra för. Inte minst som den svenska ekonomin, 
under den borgerliga alliansen, samtidigt går 
som på räls. Trots den goda utvecklingen, är det 
många som spår att 2008 kan bli början på en 
ny lågkonjunktur. I Staffanstorp är vi väl rustade 
att möta även sämre tider. Vi har en budget i ba-
lans och vi kommer självfallet även fortsättnings-
vis att föra en ansvarsfull ekonomisk politik. 
Detta innebär bland annat att vi fullföljer den 
påbörjade processen med att konkurrensutsätta 
delar av den kommunala verksamheten. 

Vi är många som arbetar med Staffanstorpsbons 
bästa för ögonen, inte minst kommunens mycket 
kompetenta personal, som gör en storartad 
insats för våra medborgare.  

Tillsammans ser vi fram emot ett nytt år! 

Michael Sandin

Kommunstyrelsens Ordförande



55Kommunöversikt

Jakriborg. Foto: Ulrika vendelbo Kommunöversikt



6 Kommunöversikt

För att Staffanstorp ska vara en attraktiv och kon-
kurrenskraftig region som lockar till sig nya med-
borgare och företagare, har kommunen byggt en 
vision som vilar på kärnvärdena trygghet, engage-
mang och mod. Detta betyder att Staffanstorp ska 
erbjuda sina medborgare ett tryggt samhälle, där 
engagemanget bygger på samverkan med modet 
att våga vara lite annorlunda och sticka ut hakan. 
Flera händelser under förra året, visar att man även 
lever upp till detta i praktiken. 

Staffanstorp – utnämnd till 
A Safe Community
Den kanske viktigaste händelsen under det gångna 
året var Staffanstorps utmärkelse som ”A Safe 
Community.” Det är WHO som ligger bakom 
certifieringen och Karolinska Institutet i Stockholm 
utfärdar certifikatet till de svenska kommunerna. 
Staffanstorp är den sjuttonde kommunen i Sverige 
och den första i Skåne, som har utnämnts till”A 
Safe Community”. Utmärkelsen handlar inte en-
bart om trygghet i betydelsen mindre brottslighet, 
utan inkluderar många komponenter, som till ex-
empel starkt föreningsliv, engagemang och trygghet 
i skolan, trygghet för seniorer, konflikthantering 
samt simundervisning till alla elever. 

En kommun som lever upp till sin vision

Staffanstorp har fått fler närpoliser, vilket gör polisen mer synlig ute på gator och torg. Foto: Ulrika 
Vendelbo

Ett långsiktigt förebyggande arbete har lett fram 
till dit Staffanstorp befinner sig idag. Bland annat 
har det bildats en analysgrupp för trygghet och sä-
kerhet i kommunen. I gruppen ingår den politiska 
ledningen och tjästemannaledningen samt polisen 
och säkerhetssamordnaren. Även näringslivet och 
frivilliga organisationer har medverkat i processen. 

Resultatet kan ses på många nivåer. Fler poliser 
har rekryterats i Staffanstorp, vilket kommer att 
öka synligheten av poliser ute i kommunen. I 
samarbete med näringslivet har kommunen hyrt 
in extra väktare, som hjälper till med bevakningen 
nattetid.  I den ideella sektorn har fler föreningsle-
dare utbildats i syfte att verka som goda förebilder 

”Det är nu det börjar. Med utmär-

kelsen följer även krav. Nu har vi 

ögonen på oss och då gäller det att 

kunna leva upp till vad vi lovar. ”

för de unga. Ytterligare projekt är Volontärbyrån, 
en webbaserad tjänst, som kopplar ihop ideella 
föreningar med personer som vill göra en frivillig 
insats och seniorer i skolan, där äldre och unga får 
mötas. 
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Även om hela Staffanstorp kommun gläds åt att 
ha blivit utsedd till ”A Safe Community”, anser 
man sig inte på något sätt ha nått målet. Eller som 
Ingalill Hellberg, kommundirektör och en av de 
drivande krafterna bakom arbetet, väljer att ut-
trycka det: 

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

Medborgarkontor
– med kunden i centrum
Våren 2007 öppnades officiellt medborgarkon-
toret i Staffanstorp. Grunden för ett fungerande 
medborgarkontor är det finns en processoriente-
rad verksamhet, där man har ett ”utifrån och in 
perspektiv”. Kundens behov och önskemål sätts 
i centrum. Medborgarkontoret innebär såväl en 
fysisk mötesplats, placerad i den gamla receptionen 
i kommunhuset, som tillgänglighet via telefon, 
e-post och brev. Ringer någon till Staffanstorps 
kommun, kommer de till Medborgarkontoret, som 
antingen hjälper personen direkt eller hänvisar till 
en handläggare. Förutom den initiala kontakten 
med kunden (medborgaren) ansvarar Medborgar-

Ingalill Hellberg, kommundirektör. Foto: Ulrika Vendelbo

kontoret för en rad aktiviteter som utbyggnad av 
e-tjänster, genomförande av enkla faderskapsären-
den, interna och externa system av administrativ 
karaktär samt demokratifrämjande arbeten. 

När världen kom till Staffanstorp
Sedan flera år tillbaka har Staffanstorp ett rikt 
internationellt utbyte, både med vänorter i Europa 
och genom kommunala partnerskapsamarbeten i 
Ecuador och Filippinerna. Partnerskapet finansie-
ras med medel från SIDA, genom Sveriges Kommu-
ner och Landstings företag SALA-IDA. Insatserna 
har koncentrerats kring hållbar utveckling och 
miljöfrågor som vatten, avlopp, sopsortering och 
återvinning. På hemmaplan arbetar Staffanstorps 
kommun för att alla skolor ska bli miljöcertifie-
rade enligt principerna för Grön Flagg och Skola 
för hållbar utveckling. Detta engagemang har 
flyttats över till de samarbetsskolor Staffanstorp 
har i Ecuador och Filippinerna, där skolorna har 
tilldelats Grön Flagg för sitt miljöarbete. 



8 Kommunöversikt

Eftersom miljöfrågor är något som engagerar 
Staffanstorps kommun, föll det sig naturligt att 
kommunen skulle stå värd för en internationell 
miljökonferens för skolungdomar. Konferensen, 
som involverade skolungdomar från Staffanstorps 
vänorter och partnerskapsamarbeten, gick av 
stapel i maj ifjol. Drygt ett hundratal ungdomar 
från Tyskland, Polen, Estland, Finland, Ecuador 
och Filippinerna kom till Staffanstorp, där de 
inkvarterades hos sina svenska värdfamiljer. Under 
veckan som gick varvades sedan landpresentatio-
ner och miljödiskussioner med utflykter, grillafton, 
dansuppvisningar och andra festligheter. Flera av 
de svenska ungdomarna knöt långvariga band med 
sina utländska gäster och många håller fortfarande 
kontakten. Störst var kanske upplevelsen för ung-
domarna från Filippinerna och Ecuador, eftersom 
det var första – och kanske enda - gången de var 
utanför sitt lands gränser. Miljökonferensen blev 
för somliga därför ett minne för livet. 

I februari i år var det svenska ungdomars tur att 
få besöka sina samarbetsskolor på Filippinerna. 
En upplevelse som innebar att många för första 

gången fick konfronteras med en utbredd fattig-
dom, som man inte är van vid som svensk. Genom 
att ta del av varandras världar ökar även förståel-
sen för andras sätt att leva, vilket är en viktig del 
i det internationella arbetet Staffanstorp bedriver. 
Framgången med miljökonferensen har gjort att 
det redan nästa år planeras för en ny internationell 
miljökonferens i Staffanstorp. 

Det vackra skånska landskapet visades upp för deltagarna i Miljökonferensen. Foto: Per Ove Kjellborn
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Staffanstorp växer inte bara som bostadsort, utan 
även som centrum för näringslivet. Ett resultat av 
detta är bland annat att IKANO Fastighets AB har 
köpt mark från kommunen i syfte att etablera en 
handelsplast i Staffanstorp. Området, som ligger 
strategiskt nära väg 108 och Dalbyvägen, är på 
120 000 kvadratmeter, varav 20 000 kvadrat-
meter är avsett för detaljhandel. Utbudet kommer 
att koncentreras kring hem, kläder, sport och 
elektronik. Under senare år har även Kronoslätts 
företagsby haft en stark utveckling. Av totalt            
44 000 kvadratmeter lokalyta, med inriktning på 
produktion, lager och tillverkning, är i stort sett 
allt uthyrt. 

I tillväxt 7000 föreslås ett utökat bostadsbyg-
gande från i snitt knappt hundra bostäder per 
år 1997-2005, till en takt med nästan 500 nya 
bostäder per år från och med 2009. Programmet 
sträcker sig till 2014, då kommunen ska ha byggt 
tillräckligt många bostäder för att få plats till 
7000 nya kommuninvånare. I praktiken betyder 
detta drygt 3700 bostäder, varav 1400 i Staffans-
torp, 1800 i Hjärup och resterande 500 fördelat 
på övriga kommunen. 

Fortsatt tillväxt och expansion

 

 

Under 2007 färdigställdes 197 bostäder i kommu-
nen, vilket var något under den prognostiserade 
ökningen. Antalet invånare ökade med 368 perso-
ner till 21 208 personer. Tabellen visar utveckling-
en av antalet nybyggda bostäder 1997-2007 samt 
prognos fram till 2016. 

Staffanstorps kommunalråd i dialog med företagare. Foto: Ulrika Vendelbo
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Verksamhetsutveckling genom konkurrens

Staffanstorps kommuns konkurrensprogram 
”Verksamhetsutveckling genom konkurrens” an-
togs sommaren 2007. Konkurrensprogrammet syf-
tar till att nyttja ökad konkurrens som ett medel 
för att skapa valfrihet, kostnadseffektivitet och 
god kvalitet på tjänster och service som erbjuds 
medborgarna. Ökat utbud och valfrihet är viktiga 
ledord i programmet, liksom att erbjuda nya af-
färsmöjligheter för näringslivet och att stimulera 
till nyföretagande och avknoppning. 

Kommunen behåller sitt huvudmannaskap för 
verksamheten men överlåter, genom avtal, utfö-
randet på någon annan. Kundval och entreprenad-
upphandling är två olika former av konkurrensut-
sättning.

Kundval
Kundval finns sedan tidigare för serviceinsatser 
inom hemvården samt för barnomsorg och skola 
och är huvudprincipen för de verksamheter som 
erbjuder individuella tjänster. De entreprenörer 
som vill etablera sig inom kundval ansöker om 
att bli godkända leverantörer och måste för att 
bli detta uppfylla på förhand satta kvalitetskrav. 
Det är kunden, medborgaren som är berättigad till 
service, som väljer utförare och således garanteras 
utförarna ingen fast volym. På förhand fastlagd 
ersättning utgår till utföraren.

Entreprenadupphandling
Genom offentlig upphandling, enligt Lagen om of-
fentlig upphandling LOU, kommer ett antal kom-
munala verksamheter att konkurrensutsättas. Här 
definieras kvalitetskrav och förutsättningar för hur 
verksamheten skall bedrivas i upphandlingsunder-
lag och det mest fördelaktiga anbudet antas. Efter 
avtalsteckning är båda parter bundna till det som 
avtalats för den aktuella tidsperioden, beträffande 
allt från kvalitetsnivå och leveranstider till volymer 
och ekonomisk ersättning.

Under 2007 fattades beslut om utökat kundval 
inom hemvård i form av omvårdnad och hemsjuk-
vård, liksom för ledsagarservice, avlösarservice och 
personlig assistans enligt socialtjänstlagen. Dessa 
tjänster introduceras i kundvalet under 2008. 

Beslut togs under året om driftsupphandling av 
markteknik, LSS-verksamhet, särskilt boende och 
städning av offentliga lokaler, med verksamhets-
övergång under 2008-2009. 

Under 2007-2008 utreds förutsättningar för kon-
kurrensutsättning av bad, bibliotek och musik-
skola. Under året har även ett antal informations-
träffar anordnats för personal som funderar på att 
starta eget. Kommunen erbjuder också sina medar-
betare kostnadsfri information och rådgivning.

Musikskolan i Staffanstorp. Foto: Ulrika Vendelbo

”Vår ambition är att kombinera 

hög kvalitet i de kommunala 

verksamheterna med kostnads-

effektivitet. Valfriheten ska 

utvecklas och stärkas.” 

Ur Treklöverns programförklaring för Staffanstorp, 
2007-2010.

Staffanstorps Musikskola. Foto: Ulrika Vendelbo
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Typ av verksamhet

 

Socialnämnden  

Ordinärt boende  

Särskilt boende 

Beslut 2007 om kundval inom: 

	 •	omvårdnad

	 •	hemsjukvård	

	 •	ledsagarservice,	avlösarservice	och	personlig	assistans	
	 			enligt	socialtjänstlagen.

Beslut 2007:

	 •	Magnoliagården	

Förebyggande verksamhet 

LSS 

	 •	Boende	

	 •	Avlösare	/	ledsagarassistent	/	personlig	assistent	

	 •	Daglig	verksamhet	

Beslut 2007:

	 •	LSS-gruppbostad	Nevisborg	och	LSS-boende	Nevisborg

	 •	LSS-boende	Torget	och	LSS-boende	Planeten

	 •	LSS-boende	och	Korttidsenheten	Lyckan

	 •	Daglig	verksamhet

	 •	Ledsagarservice	och	personlig	assistens	enligt	LSS	och	LASS

Fritidsverksamhet  

Barn- och utbildningsnämnden

Förskola

Fritidshem

Förskoleklass

Grundskola

Tekniska nämnden

Asfaltering	av	gator	och	gc-vägar

Elenergi	/	gatubelysning	

Elenergi	/	reningsverk	

Underhåll	/	belysning

Renhållning 

Skattefinans	/	VA-verket	

Beslut 2007:

Drift	och	underhåll	av	

	 •	Gator	och	väghållning

	 •	Vatten-	och	avlopp

	 •	Park	och	grönytor

	 •	Idrottsplatser	och	idrottsytor	  

Städservice

Beslut 2007:

	 •	Städservice	Staffanstorp	Väster

	 •	Städservice	Staffanstorp	Centrum

	 •	Städservice	Staffanstorp	Öster

	 •	Städservice	Staffanstorp	Hjärup	

 

Genom upphandling
% av total bruttovolym

9,4

2,5

12,4

Volym	2009:	62

8,4

27,9

10,6

Volym	2008:	100

1

2,8

Drift: 23

Investeringar: 70

100

100

100

100

60

70

Volym	2008:

	Drift:		100

Investeringar:	100

  

Volym	2008:	100

  

Genom kundval
% av total bruttovolym

0,7

1,1

Volym	2008:	beror	på	
kundens val

17,5

6

11

33

6

6

8

Konkurrensutsättning genom upphandling och kundval

Konkurrensutsättning	i	dagsläget	och	beslut	2007	i	kursiv	stil.
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Fem år i sammandrag

Staffanstorps kommun har visat en god 
ekonomisk utveckling under den senaste 
femårsperioden. Antalet invånare har 
successivt ökat, vilket tillsammans med 

en gynnsam konjunktur har bidragit till 
en balanserad ekonomi. Detta har skapat 
utrymme för en sänkning av kommunal-
skatten.

 2003 2004 2005 2006 2007

Antal invånare per 31 december 20 238 20 394 20 602 20 840 21 208

Skattesats (kr) 19,49 19,49 19,49 19,49 18,89 

Skatteintäkter och statligt 
utjämningsbidrag, netto (mnkr) 602,5 624,1 658,9 707,2 737,0

Verksamhetens nettokostnad (mnkr) 592,5*  614,6*    658,3* 698,1* 731,4

Verksamhetens nettokostnad per inv. (mnkr) 29 277 30 106 31 953 33 498 34 456

Finansnetto (mnkr) 5,3 2,9 24,0 21,1 14,4

Årets resultat (mnkr) 15,3*  12,4* 24,6* 30,2* 20,0

Nettoinvesteringar (mnkr) 71,0 32,8 46,8 73,5 13,3

Eget kapital (mnkr) 342,5 363,3 476,7 527,3 547,3

Eget kapital per invånare (kr) 16 924 17 814 23 138 25 302 25 785

Extern låneskuld (mnkr) 114,9 112,1 66,9 0 0

Anläggningslån per invånare (kr) 5 677 5 497 3 247 0 0

Skuldsättningsgrad (%) 43,0 39,7 28,9 20,7 20,6

Rörelsekapital (mnkr) 7,2 -6,1 29,3 31,3 32,4

Soliditet exkl. ansvarsförbindelse (%) 57,0 60,3 71,1 79,3 79,4

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse (%) 11,7 13,5 27,9 31,4 25,0

Årsarbetare  982 982 948 998 1 003

* exklusive realisationsvinst

Publik på återinvigningen av Medelpunkten och Pilegårdens restaurang. 
Foto: Ulrika Vendelbo
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Så användes skattepengarna

De största posterna bland kommunens 
kostnader avser förskolor och andra skolor. 
Tillsammans med gymnasieskolorna svarade 
dessa för över hälften av verksamhetens 

Kommunens intäkter

100 kronor i skatt till kommunen 
användes under 2006 så här:

44,92 kronor till Förskola och skola

17,66 kronor till Äldre- och handikappomsorg

13,17 kronor till Kommunstyrelsen

12,52 kronor till Gymnasie- och vuxenutbildning

4,16 kronor till Teknisk verksamhet

3,88 kronor till Kultur- och fritidsverksamhet

3,25 kronor till Individ-och familjeomsorg

0,41 kronor till Miljö och samhällsbyggnad

Kommunöversikt
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Försäljningsmedel
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Trekantens kommunala förskola. Foto: Ulrika Vendelbo

kostnader. Ett annat stort verksamhetsom-
råde är omsorgen om äldre och handikap-
pade. Kommunens klart största intäkter 
var skatt från kommunens invånare.
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Kommunfullmäktige

ValnämndenRevisorer

Tekniska nämnden

Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden

Kultur- och fritids-
nämnden

Barn- och utbildnings-
nämnden

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Moderaterna , Folkpartiet och Kristdemokra-
terna har efter valet 2006 bildat en borgerlig 
treklöver som styr Staffanstorps kommun 
under nuvarande mandatperiod. Kommun-
styrelsens ordförande är Michael Sandin (m). 

Kommunstyrelsen 2007–2010

Michael Sandin (m) Ordförande
Bo Polsten (fp) 
Torbjörn Lövendahl (s)  
Henrik Lethin (m) 
Stefan Möller (m)
Pierre Sjöström (s) 
Christian Sonesson (m)
Ingemar Bengtsson (c) 
Per-Ove Kjellborn (m) 
Solveig Ohlsson (s)
Mark Huisman (kd)  
Laila Olsen (s) 

Ingvar Ekdahl (spi) 

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 

2006-11 till 2010-10

Moderata Samlingspartiet 16

Centerpartiet 3 

Folkpartiet Liberalerna 3

Kristdemokraterna  1

Socialdemokraterna 12

Miljöpartiet 2

SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 2

Staffanstorpspartiet 1

Sverigedemokraterna 1

TOTALT  41

Politisk organisation

Bild in på Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ledamöter, sittande från vänster: Bo Polsten, 1:e vice ordförande, Michael Sandin, ordförande och Torbjörn 
Lövendahl, 2:e vice ordförande. Stående från vänster: Ledamöterna Mark Huisman, Christian Sonesson, Henrik Lethin, Laila Olsen, 
Ingvar Ekdahl, Per Ove Kjellborn, Stefan Möller, Pierre Sjöström, Ingemar Bengtsson och Solveig Ohlsson.
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Omvärldsanalys

2007 gick konjunkturen in i en fas där 
BNP-tillväxten växlade ner och efterfrå-
gesammansättningen skiftade från att vara 
exportledd till att drivas av den inhemska 
utvecklingen. Efter denna mindre inbroms-
ning väntas exporten öka 2008 och ge ett 
positivt bidrag till BNP-utvecklingen. 

En fortsatt hög efterfrågetillväxt kommer att 
möjliggöras genom att hushållens inkomster stärks 
samt att inkomsterna inom näringslivet beräknas 
fortsätta ligga på höga nivåer. Trots avtagande 
global tillväxt och en starkare krona förväntas en 
god tillväxt i den svenska exporten. Produktivi-
tetsutvecklingen inom den svenska exportindu-
strin kommer emellertid att bli avgörande för hur 
svensk konkurrenskraft utvecklas framöver.

Den starka inhemska efterfrågan i kombina-
tion med en gynnsam internationell konjunktur 
kommer att medföra att sysselsättningen stiger 
ytterligare under 2008 med högre löneökningar 
och ett uppbyggt inflationstryck som följd. Men 
en stramare penningpolitik och allt mer ansträngd 
arbetsmarknad väntas leda till successivt lägre 
ökningstakt i BNP och sysselsättningsgrad. 

Kommunernas ekonomi

Den starka utvecklingen på arbetsmarknaden har 
markant förbättrat kommunernas ekonomi. Det 

preliminära bokslutsresultatet för kommunsektorn 
2007 beräknas till 8,3 miljarder kronor. 

Enligt nationalräkenskaperna uppskattas antalet 
arbetade timmar i kommunerna ha ökat med cirka 
2,5% samtidigt som de kommunalanställdas löne-
ökningar 2007 stannat på cirka 3,8% jämfört med 
4,4% i genomsnitt på arbetsmarknaden.

Kommunernas resultat kommer att förbättras 
ytterligare nästa år till följd av en relativt långsam 
volymökning i kombination med kraftigt ökade 
skatteintäkter. De sammanlagda demografiskt be-
tingade behovsförändringarna samt reformkraven 
blir mycket begränsade.

Läget är på flera sätt gynnsamt. Sysselsättning och 
skatteintäkter utvecklas starkt och de demografis-
ka problemen är sammantaget relativt begränsade. 
På lite längre sikt väntar betydligt svårare problem 
då skattebasen väntas ge lägre tillskott samtidigt 
som de demografiska kraven blir allt svårare att 
möta. Med ökad allmän ekonomisk standard 
kommer förväntningarna på den offentliga sektorn 
öka, med krav på bättre skola, vård och omsorg. 
Detta blir en utmaning för kommunsektorn som 
helhet och kräver långsiktiga strategier välfärds-
tjänsternas omfattning och finansiering.

Jeppsagården privata förskola. Foto: Ulrika Vendelbo



17Förvaltningsberättelse

Kommunens befolkning
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Öppet arbetslösa
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arbetslösa samt personer 
i åtgärdsprogram)

Staffanstorps kommun har haft en ökning av 
antalet invånare under hela 1990-talet och in på 
2000-talet. År 2007 ökade antalet invånare från 
20 840 till 21 208, det vill säga med 368 personer. 
Födelseöverskottet var 114 personer och flytt-
ningsnettot uppgick till +253 personer.

En ökning av antalet invånare är positivt för 
kommunen. Skatteintäkterna stiger, men samtidigt 
ökar kostnaderna för den service som de nya kom-
muninvånarna önskar.

Befolkningsstruktur
Staffanstorps kommun är en ”ung” kommun och 
av befolkningen är 28% barn och ungdomar (0-19 
år), 57% arbetsför befolkning (20 64 år) samt 
15% äldre (65 år och äldre).

Bostadsbyggande
En förutsättning för befolkningsökning är att nya 
bostäder byggs.

Under året har 95 lägenheter i småhus och 102 
lägenheter i flerbostadshus färdigställts, tillsam-
mans 197 lägenheter. År 2006 var siffran 137 
färdigställda lägenheter.

Arbetslöshet
Personer i Staffanstorps kommun i öppen arbets-
löshet minskade något och uppgick till 1,9% år 
2007. Andelen personer som var öppet arbetslösa 
och i åtgärdsprogram minskade från 4,1% till 
2,7%, av befolkningen 16-64 år. Den öppna ar-
betslösheten i riket var 2007 6,4% i årsgenomsnitt 
(SCB).  
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Den sammanställda redovisningen är 
avsedd att ge en bild av kommunens to-
tala åtaganden. I koncernredovisningen 
ingår kommunala bolag med en ägarandel 
överstigande 20 procent. Dessa är Staffans-

Sammanställd redovisning

STAFFANSTORPS

KOMMUN

Staffanstorps 

Centrum AB

100%

Staffanstorps Energi AB

50%

Staffanstorpshus AB

100%

Staffanstorps Energi 

Försäljnings AB

100%

Stanstad II KB

100%

Staffanstorps 

Kommunfastigheter

100%

Koncernens organisation

Förvaltningsberättelse

Redovisningsprinciper

torpshus AB, Staffanstorps Energi AB och 
Staffanstorps Centrum AB. Det sistnämnda 
bolaget har varit vilande sedan 1996. Kom-
munkoncernen är inte en äkta koncern 
enligt aktiebolagslagen.

Syftet med den sammanställda redovisningen är att 

ge en helhetsbild av kommunens totala åtaganden. 

Kommunkoncernen är inte en äkta koncern enligt 

aktiebolagslagen. Den sammanställda redovisningen 

regleras i kommunallagen 8 § 2. Den sammanställda 

redovisningen ska innehålla en resultat- och en 

balansräkning, som utgör en sammanställning av 

kommunen och de övriga juridiska personernas 

resultat- och balansräkning i vilka kommunen har ett 

betydande inflytande.

I koncernbokslutet ingår moderbolaget Staffanstorps 

kommun och de bolag eller kommunalförbund där 

Staffanstorps kommun har en röstandel av minst 20%.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvs-

metoden med proportionell konsolidering. Förvärvs-

metoden innebär att kommunens bokförda värden på 

aktier i dotterbolagen elimineras mot dotterbolagens 

egna kapital vid förvärvet.

Koncerninterna fordringar och skulder samt kostna-

der och intäkter av väsentlig karaktär har eliminerats 

för att ge en rättvisande bild av koncernens totala 

ekonomi.

Vid koncerninterna fastighetsförsäljningar elimineras 

avskrivningarna både hos köparen och säljaren. 

Dotterbolagens obeskattade reserver har i koncernens 

balansräkning betraktats som eget kapital.
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Staffanstorpshus AB

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsbo-
lag, har till föremål för sin verksamhet att inom 
Staffanstorps kommun, förvärva, avyttra, äga, 
bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter 
med bostäder och lokaler (inklusive kommunala 
verksamhetslokaler) och därtill hörande kollek-
tiva anordningar samt att uppföra flerbostadshus 
som överlåts till bostadsrättsförening. Bolaget kan 
organisera delar av verksamheten i dotterbolag.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja 
bostadsförsörjningen i kommunen samt att förse 
kommunens verksamheter med för ändamålet 
lämpliga lokaler.

Staffanstorps kommun äger Staffanstorpshus AB 
till 100%. Staffanstorpshus AB är moderbolag i 
en koncern med det till 99,99% ägda komman-
ditbolaget Stanstad II KB och det till 100% ägda 
Staffanstorps Kommunfastigheter AB som ingår i 
koncernen från och med 2004-12-15.

Verksamheten under räkenskapsåret
Moderbolaget

Årets resultat uppgick till 21 141 tkr (3 495 tkr). 

Årets arbete har fokuserat på bolagets nya ägar-
direktiv, där bolagets hyresgäster ska erbjudas att 
köpa sin bostad genom omvandling till bostadsrätt 
eller äganderätt. På områdena Kyrkbacken och 
Vagnvägen har hyresrätterna styckats av till ”egna 
hem” och närmare hälften av hyresgästerna har 
valt att köpa sin bostad. Detta har gjort att bola-
get redovisar en realisationsvinst om cirka 7 mnkr. 
Övriga områden där det har startats bostadsrätts-
föreningar är Aspvägen, Strindbergs väg, Stinsgår-
den, Sockertoppen, Köpmannagården, Postiljonen 
och Torget 6 (Stanstad II). 

Försäljningar av nyproduktion på Åkershus har 
gett ett resultat om cirka 12 mnkr.

Stanstad II

Årets resultat uppgick till 1 285 tkr (69 tkr). 
Resultatförbättringen beror framför allt på mindre 
kostnader för underhåll.

Staffanstorps Kommunfastigheter AB

Årets resultat uppgår till -611 tkr (562 tkr). De 
planerade underhållsinsatserna i samband med över-
tagandet av Staffanstorps kommun ägda fastigheter 
har liksom föregående verksamhetsår varit omfat-
tande. Mycket arbete är dock nu genomfört och un-
derhållsbehovet beräknas framöver ligga på en mer 
normal nivå. Även fastighetsskötsel har på grund av 
den tidigare eftersatta skötseln fortsatt vara en tung 
post under året. Här finns dock fortfarande en del 
arbete kvar innan en kostnadsminskning kommer 
att ske. 

Miljö

Ett arbete med att integrera miljö, kvalitet och 
arbetsmiljö i ett ledningssystem har drivits sedan 
2006, men Staffanstorpshus har sedan länge engage-
rat sig, sina hyresgäster och brukare i miljöarbetet.   

Redan 2000/2001 utbildades Staffanstorpshus per-
sonal och hyresgäster i miljöarbetet. Sedan dess har 
bolaget bland annat kontinuerligt sett över använd-
ningen av kemikalier samt övervakat och justerat 
förbrukningen av vatten, värme och el i fastighets-
beståndet. 

I ägardirektiven 2005 angavs krav på att verk-
samheten skulle miljöcertifieras och Staffans-
torpshuskoncernen är nu miljöcertifierad enligt 
ISO 14001:2004, kvalitetscertifierad enligt ISO 
9001:2000 och arbetsmiljöcertifierad enligt AFS 
2001:1. 

Projektet Energieffektivisering som fastslagits som 
ett miljömål, där bland annat en förbruknings-
minskning av energi, vatten och el ingår, fortskrider 
enligt planerna. 

Projekt

Åkershus

Staffanstorpshus största utvecklingsprojekt, ett part-
nerprojekt tillsammans med NCC och arkitektbyrån 
Ecoscape, började byggas sommaren 2006 och blir 
klart i februari 2008. Med en investering på cirka 
220 mnkr skapar vi 113 nya lägenheter och gör 
samtidigt en övergripande yttre modernisering av 
de 25 befintliga hyreshusen där alla därtill får nya, 
utbyggda entréer. 
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Nyproduktionen omfattar 46 radhus i ett plan. 
Utav dessa har 31 sålts (fyra är kvar att sälja och 
av dessa är tre bokade), tre ska bli förskola med 
inflyttning våren 2008 och 8 finns kvar i beståndet 
som hyresrätter med option för hyresgästen att få 
köpa sitt boende. 15 två-plans radhus med garage 
började byggas under sommaren och beräknas 
färdiga under våren 2008. De tre nya punkthusen 
i 4-5 plan med hiss innehåller 52 hyreslägenheter. 
Inom ett av de nya hyreshusen med hiss inryms 
åtta lägenheter för LSS-boende. Husen beräknas 
färdiga i första kvartalet 2008.

Centralt i området byggs, invid ett nytt torg, ett 
hus innefattande områdeskontor för Staffanstorps-
hus AB och gemensamhetslokaler för bostadsom-
rådet har under året färdigställts. Tillgängligheten 
har prioriterats inom Åkershus. Nya trafiklös-
ningar har möjliggjort husnära parkeringsplatser. 
Marklägenheter och hissar har ökat möjligheten 
för många att finna ett boende med hög tillgäng-
lighet. Nya Åkershus förädlas nu till ett stadsmäs-
sigt bostadsområde med stor variation i ett läge 
gränsande till Staffanstorps centrum med tillgång 
till all service.

Rådhusplatsen

Efter en lång väntan är vårt centrumprojekt nu i 
princip färdigproducerat och inflyttning skedde 
under december. Rådhusplatsen består av 36 nya 
bostäder i tre huskroppar. Två av dessa är punkt-
hus med 6-7 våningar. Det tredje är ett trygghets-
boende med 10 lägenheter. Alla lägenheter har 
kontrakterats med hyresgäster.

Hyresintäkter
Bolagets hyresintäkter har under räkenskapsåret 
uppgått till 69 499 tkr (66 923). 

Investeringar
Investeringar i inventarier har uppgått till 2 120 tkr 
(2 486).  

Bokfört värde
Koncernens fastighetsbestånd hade per 2007-12-31 
ett bokfört värde om 1 148 mnkr och för moder-
bolaget 471 mnkr.

Måluppfyllelse – ägardirektiv
Ägardirektiv för verksamheten i Aktiebolaget Staf-
fanstorpshus AB har antagits av fullmäktige 
§ 30/ 07.

Förslag på nybyggnation i Staffanstorps kommun.

Finansiella mål

Bolaget ska eftersträva följande ekonomiska 
mål för verksamheten:

• Den bokförda soliditeten ska uppgå till 
minst 15% år 2010, alternativt ska den 
justerade soliditeten uppgå till 25%. På sikt 
bör den bokförda soliditeten uppgå till minst 
25%. 2007 var soliditeten på bokfört värde 
8,3% (7,5). Dock finns det ett övervärde i 
fastigheterna som gör att den justerade solidi-
teten är högre. 

• Räntabiliteten på totalt kapital inkluderat 
realisationsvinster ska uppgå till statslånerän-
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Staffanstorps Energi AB

Staffanstorps Energi AB ägs till lika delar av Staf-
fanstorps kommun och E.ON Sverige AB.

Staffanstorps Energi Försäljnings AB är ett helägt 
dotterbolag, som för närvarande inte bedriver 
någon verksamhet i avvaktan på att en framtida 
strategi fastställs för bolaget.

Staffanstorps Energi har fortsatt att fokusera på 
kärnverksamheten eldistribution. I början av året 
gjordes upphandling för övergång till månadsvis 
avläsning för samtliga kunder med mellan 16-63 
ampere huvudsäkring. Anbud enligt offentlig 
upphandling inkom från nio företag. Som leve-
rantör av såväl mätutrustning och komplett färdig 
leverans av mätvärde under fem år har företaget 
Enermet AB valts. Till deras anbud finns en option 
för att byta ut resten av kundmätarna över 63 
ampere. Verksamheten har därför till stor del in-
riktats på att byta elmätare och vid årsskiftet hade 
cirka 30% utbytts.  

Reinvesteringar i äldre luftledningsnät har gjorts 
allteftersom personalresurserna har räckt till 
medan det har varit en fortsatt hög takt av nyin-
vesteringar i nya bostadsområden.

Energimarknadsinspektionens beslut om tillsyn av 
bolagets nättariffer avseende 2004 års nätintäkter 
är inte avskrivet. Beslut för år 2005 och 2006 om 
fortsatt tillsyn är avskrivet.

Preliminär debiteringsgrad för 2004  1,149

Fastställd debiteringsgrad för 2005  1,147

Fastställd debiteringsgrad för 2006  1,010

Enligt miljöbalken bedriver bolaget ingen pröv-
nings- eller anmälningspliktig verksamhet.

Soliditeten i bolaget var 2007 61,6% (61,8). 

Några ägardirektiv avseende Staffanstorps Energi 
AB är ej antagna.

 

ta plus 1% år 2010. Avkastningen på totalt 
kapital var 2007 5,0% (3,7).

• Självfinansieringsgrad: Nyinvesteringar 
20%. Reinvesteringar 100%. Gäller ej 
investeringar som finansierar sig själv genom 
sänkta driftskostnader.

• Räntekänsligheten ska minskas redan 
under år 2007.

• I syfte att minska kommunens borgensåta-
gande ska den av kommunen givna borgens-
ramen årligen prövas.

Övriga mål

• Bolagets hyresgäster ska erbjudas att köpa 
sina bostäder genom omvandling till bostads-
rätt eller äganderätt.

• När det är ekonomiskt försvarbart och då 
goda förutsättningar i övrigt anses föreligga 
ska bolaget avyttra delar av fastighetsbestån-
det, dock maximalt hälften.

• Alla försäljningar ska ske till marknads-
mässiga priser.

• Bolaget ska med början 2007 och därefter 
med längst fem års intervall låta auktoriserad 
värderingsman eller auktoriserat värderings-
företag utföra värdering av hela bostadsbe-
ståndet.

• Bolaget ska årligen fastställa handlingspro-
gram för de närmaste fem räkenskapsåren.

• Bolaget ska hålla kommunen väl underrät-
tad om sin verksamhet. 

• Bolaget är anslutet till kommunens finan-
siella koncernkonto.

• Delårsbokslut och bokslut har upprättats 
för hela koncernen.



22

Soliditeten för koncernen ligger på 29%,  samma 
nivå som föregående år.

Årets resultat 
Koncernen Staffanstorps kommun uppvisar ett po-
sitivt resultat på 35,9 mnkr (26,3). Samtliga bolag 
uppvisar ett positivt resultat.

 

Rörelsekapital
De likvida medlen har under året ökat med cirka 
25 mnkr till 139,7 mnkr (114,5) samtidigt som 
de kortfristiga skulderna har minskat. Den höga 
siffran för 2005 är en effekt av fastighetsaffären 
som skedde det året.

Ett mått på betalningsförmågan på kort sikt är 
rörelsekapitalet, det vill säga omsättningstillgång-
arna minus de kortfristiga skulderna. 

Under 2007, liksom under de senaste åren, 
översteg omsättningstillgångarna de kortfristiga 
skulderna och ett positivt rörelsekapital erhölls.

Koncernen har ett rörelsekapital för 2007 på 78,4 
mnkr (69). Den höga siffran för de tre sista åren 
beror främst på att nya lån tagits upp samt realisa-
tionsvinster vid fastighetsförsäljningar.

Räntekostnader och finansnetto
Finansnettot försämrades under 2007 och var 

-21,1 mnkr (-8,2). Ett negativt finansnetto inne-
bär att de finansiella kostnaderna är större än de 
finansiella intäkterna.

Det goda resultatet under 2006 berodde främst på 
högre räntintäkter och utdelning från placerade 
medel. De finansiella kostnaderna har ökat bland 
annat på grund av ökad upplåning.

Intäkter
Koncernens intäkter, exklusive realisationsvinst 
från verksamheten, har ökat från föregående år 
från 237 till 257 mnkr.

Årets resultat mnkr

2003          2004          2005          2006         2007

35,9

23,3

17,4

13,3

26,3

2003          2004          2005          2006         2007

Rörelsekapital mnkr

26,3

-16,7

69,0

56,6

78,4

Förvaltningsberättelse

2003          2004          2005          2006         2007

Soliditet %

27

29 29 29

26

2003          2004          2005          2006         2007

Finansnetto mnkr

-19,1-18,7 -18,0

-8,2

-21,1

Förvaltningsberättelse
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Investeringar
Anläggningstillgångarna har under året ökat med 
143 mnkr till 1 820 mnkr. Avskrivningarna var 
37,9 mnkr (35,4).

Finansiella nyckeltal

Personal 
Koncernen hade år 2007 1 035 årsarbetare (1 031). 
Av dessa var 207 män och 828 kvinnor.

Personalkostnaderna inklusive sociala avgifter upp-
gick till 472,5 mnkr (450,5).

Framtiden 
Kommunen 

Projektet tillväxt 7000 har redan börjat få genom-
slag. Befolkningen ökade med 368 invånare under 
2007, jämfört med 238 2006, och 208 invånare 
2005.

2007 års resultat innebär att kommunens eget 
kapital stärks ytterligare, vilket ger kommunen 
ytterligare muskler till de påfrestningar som en 
befolkninstillväxt innebär för kommunen i form 

Finansiella nyckeltal  2007 2006 

Soliditet, % 29,0 29,0

Lånefinansieringsgrad, % 69,4 69,6

Rörelsekapital, mnkr 78,4 69,0

Förändring eget kapital, % 11,1 8,6

av ökade behov av nya lokaler, framförallt under 
åren 2009-2011 då utmaningarna är som störst i 
tillväxtprogrammet. 

Staffanstorpshus AB

Bolaget står inför en stor omstöpning på grund 
av de nya ägardirektiven. Samtidigt som Staffans-
torpshus AB säljer hälften av sitt bostadsbestånd 
leder kommunens tillväxtprogram till utökat 
behov av kommunala verksamhetslokaler.

Staffanstorps Energi AB

VD, nätchef och all personal har fortsatt att arbeta 
efter den sedan tidigare beslutade strategin Mål 
2010.

Den nya mätreformen och installation av nya el-
mätare med avancerad teknik att debitera kunden 
kommer att skapa nya möjligheter för debitering-
en av både elnät och elhandel.

De risker eller osäkerhet som bolaget kan utsättas 
för fram till 2010 bedöms som ringa och har väl 
analyserats.

Forum Hjärup. Foto: Bengt 
Bengtsson
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Måluppfyllelse för kommunen

Tre av Staffanstorps kommuns fyra övergri-
pande ekonomiska mål har uppfyllts under 
2007. Soliditeten har minskat till 25 % på 
grund av skuldökningen avseende pen-
sionsförpliktelser upparbetade till och med 
1997-12-31. Orsaken till ökningen är ökade 
livstidsantaganden, det vill säga vi lever 
allt längre, vilket innebär att pensioner i 
framtiden skall betalas ut under längre tid. 
Koncernen Staffanstorps kommun uppvi-
sar ett positivt resultat på 35,9 mnkr (26,3).

Mål 

Årets resultat ska vara minst 1% av skatteintäkter, 

utjämning och statsbidrag.

Måluppfyllelse

Kommunen har fyra ekonomiska målsättningar. 
Tre av dessa har uppfyllts under 2007.

Måluppfyllelse

Resultatet är 20,0 mnkr inklusive utdelning från kapi-

talförvaltningen. För att uppnå målet ska resultatet 

vara cirka 7,2 mnkr. Även ställt mot balanskravets 

resultat på cirka 16 mnkr uppnås målet.

Målet är uppnått.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen har minskat 

från 31,4% till 25%. Orsaken är att ansvarsförbindel-

sen för framtida pensionsutbetalningar på grund av 

bland annat nya livslängdsantaganden och ändrad 

ränta har ökat med cirka 18%. 

Målet är inte uppnått.

Nettoinvesteringarna är finansierade till 100% med 

årets resultat och avskrivningar. 

Målet är uppnått.

Någon upplåning har ej skett.

Målet är uppnått.

Upplåning ska undvikas.

Investeringarna i den skattefinansierade 

verksamheten ska finansieras med egna 

medel.

Soliditeten ska öka.

FörvaltningsberättelseFörvaltningsberättelse
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Kommunen visar positivt resultat för tionde 
året i rad. Det innebär att ekonomin fort-
sätter att utvecklas mot en nivå som ger 
handlingsutrymme även i tider av eko-
nomiska påfrestningar. Utmaningen för 
Staffanstorps kommun de kommande två 
åren är att anpassa kostnadsutvecklingen i 
verksamheterna till utvecklingen av kom-
munens skatteintäkter. 

Den finansiella analysen bygger på fyra aspekter, 
nämligen resultat och kapacitet respektive risk och 
kontroll.

Resultat och kapacitet visar på vilken balans kom-
munen haft mellan sina intäkter och kostnader 
under året och över tiden samt vilken kapacitet 
kommunen har för att möta finansiella svårigheter 
på kort och lång sikt.

Inledningsvis analyseras årets resultat, hur det 
uppstått och hur obalanser och tendenser påverkar 
kapaciteten eller den finansiella motståndskraften.

Kommunens riskexponering analyseras därefter 
med utgångspunkt från hur kommunen på kort- 
och medellång sikt klarar eventuella finansiella 
problem.

Slutligen analyseras hur god kontroll kommunen 
har över utvecklingen, det vill säga hur upprät-
tade planer följs. En god följsamhet mot upprättad 
budget är ett tecken på god kontroll. Risk och 
kontroll hör samman genom att båda mäter vilken 
förmåga kommunen har att hantera problem.

Resultat och kapacitet
Verksamhetens kostnader och intäkter

Verksamhetens kostnader och intäkter, skattein-
täkter och generella statsbidrag bör ha en följsam 
utveckling.  Ökar kostnaderna procentuellt snab-
bare än intäkterna, försämras resultatet.

Mellan 2006 och 2007 ökade verksamhetens 
nettokostnader exklusive realisationsvinster med 
4,8% medan skatteintäkterna inklusive statsbidrag 
och utjämning ökade med 4,2% beroende på posi-
tiva slutavräkningar för både 2006 och 2007.

Finansiell analys – kommunen

Verksamhetens intäkter 2007 inkluderar en intäkt 
från exploateringsverksamheten på 14,5 mnkr, 
som avser markförsäljning. Denna uppnås genom 
att kommunen från och med 2007 följer rådet för 
kommunal redovisnings idéskrift om hur redovis-
ning av exploateringsverksamheten bör hanteras.  
Denna menar att markförsäljningar ska resultat-
föras när ägarbyte/försäljning sker. Kommunens 
nedlagda kostnader för så kallade anläggningar i 
form av gator och vägar ska aktiveras när de är 
färdigställda och kan tas i bruk. 

Personalkostnaderna ökade med cirka 4,6% under 
2007.

Finansnettot var 14,4 mnkr. Detta är 7,4 mnkr 
bättre än budget. Avvikelsen beror främst på 
utdelning och ränteintäkter från kommunens pen-
ningplaceringar samt på slutamortering av lån.

Kommunens anläggningslån slutbetalades i decem-
ber 2006.

Nettokostnadsutvecklingen 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och 
finansnetto visar hur stor del av skatteintäkterna 
som går till den löpande verksamheten. I en god 
ekonomisk hushållning ska de löpande kostna-
derna och intäkterna understiga 100%. Medel 
att finansiera investeringar och amorteringar ska 
genereras.

Genomsnittligt under perioden 2003-2007 ligger 
verksamhetens nettokostnader på 96,8% av skat-
teintäkter och finansnetto.

mnkr 2007 2006 2003-2007 

   ökning %

Verksamhetens  731,4 698,1 23
nettokostnader 
exkl. reavinster

Skatteintäkter  737,0 707,2 22
inkl. generella stats-
bidrag och utjämning 

Finansnetto 14,4 21,1 



26 Förvaltningsberättelse

Ökningstakten på nettokostnaderna 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 2006 och 2007 har nettokostnaderna per 
invånare minskat med 1,8 procentenheter medan 
skatteintäkterna har  minskat med 3,7 procenten-
heter.

Investeringar

Nettoinvesteringar är kommunens investerings-
utgifter minus investeringsinkomster. Kommunen 
redovisar anslutningsavgifter som investeringsin-
komst i enlighet med beslut av kommunfullmäk-
tige, vilket är ett avsteg från god redovisningssed.

Kommunens investeringsverksamhet bör präglas 
av god planering och framförhållning och hålla en 
ganska jämn nivå över åren.

Nettoinvesteringarna ökade kraftigt under 2002 
och 2003 på grund av nybyggnad av rådhus samt 
om- och tillbyggnad av Pilegården. Under 2004 
minskade investeringsvolymen men ökade under 
2005 och 2006 beroende på byggnationen av 
Hjärups nya skola, vilken utgjorde hela 65% av 
investeringsvolymen 2006. Under 2007 har inves-
teringsvolymen legat på en mer blygsam nivå eller 
13,3 mnkr, vilket motsvarar en budgetavvikelse 
på 24,4 mnkr. Den största avvikelsen finns inom 
tekniska nämndens område. En detaljerad redo-
visning av investeringarna återfinns på sidan 68 i 
årsredovisningen samt under respektive verksam-
hets redovisning.
Genomsnittligt uppgick investeringarna under de 
senaste fem åren till 47 mnkr per år.

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 med egna medel.

Årets investeringar finansierades till 100% med 
årets resultat och avskrivningar.

Årets resultat

Kommunens finansiella målsättning anger att 
resultatet ska vara minst 1% av skatteintäkter och 
utjämning. Budgeten för 2007 uppgick till 1% 
Kommunallagen anger att kommunens resultat 
måste vara positivt.

Skatte- och nettokostnadsutveckling 
per invånare exkl. reavinst (%)

2003          2004          2005          2006          2007

2,4

4,8

2,8

4,5

6,1

Nettokostnad per invånare

Skatteintäkt per invånare

3,0
4,1

2,9

6,0

4,8

2003          2004          2005          2006          2007

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och finansnetto 
exkl. reavinst (%)

97 97

98

96 96

2003          2004          2005          2006          2007

Nettoinvesteringar (mnkr)

71,0

32,8

46,8

73,5

13,3

Förvaltningsberättelse
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Budget jämfört med utfall mnkr

Budget (exkl. kapitalförvaltning)

Resultat (exkl. kapitalförvaltning)

2003          2004          2005          2006       2007

7,2

11,0

8,5 7,7

25,6

16,5

0,4 5,3 6,6

8,9

Årets resultat var positivt för tionde året i rad. 

Årets resultat är 20,0 mnkr inräknat engångsintäkt 
från exploateringsverksamheten och utdelning från 
kapitalförvaltning. 

Avräknas denna intäkt och utdelningen blir resul-
tatet i rörelsen 2 mnkr, vilket är 5,2 mnkr sämre 
än budget. Avvikelsen mellan bokslut och budget 
förklaras av följande poster: Nämndservice -2,9 
mnkr, resultatenheter -10,3 mnkr, avgiftsfinansierad 
verksamhet -5,1 mnkr samt finansiering +13,1 mnkr.

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt per-
spektiv ställer större krav än balanskravet och varie-
rar från kommun till kommun beroende på 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 kapitalet, 
samt som långsiktigt täcker investeringarna i den 
skattefinansierade verksamheten.

Soliditetsutvecklingen

Soliditeten är ett mått på kommunens långsik-

Avstämning av balanskravet 

Årets resultat enligt resultaträkningen 20,0

Avgår utdelning fonder                   -3,5

Justerat resultat  16,5

tiga ekonomiska styrka och anger eget kapital i 
procent av de totala tillgångarna. Soliditetsutveck-
lingen sett över tiden är av stort intresse. Kom-
munen har en finansiell målsättning som anger 
att soliditeten inklusive ansvarsförbindelse för 
pensionsåtaganden ska öka.

Soliditetsutvecklingen inklusive ansvarsförbindel-
sen ligger 2007 på 25% (31,4), en försämring på 
6,4 procentenheter i förhållande till föregående år.

Orsaken till försämringen är att ansvarsförbin-
delsen ökat, på grund av framförallt nya längre 
livslängdsantaganden. Ansvarsförbindelsen ökar 
med 56,1 mnkr eller 17,6%. Därmed är inte målet 
att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska 
öka uppnått.

Skuldsättningsgrad

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

• Avsättningsgrad. En avsättning är en skuld vars 
storlek inte är känd vid bokslutstillfället, exempel-
vis pensionsåtaganden.

• Långfristig skuldsättningsgrad. Skulder som 
förfaller till betalning längre fram än ett år från 
bokslutsdagen.

2003         2004         2005         2006        2007

Soliditetsutveckling (%)

79,4

57,0
60,3

71,1
79,3

Inkl. ansvarsförbindelse

Exkl. ansvarsförbindelse

25,0

11,7 13,5

27,9
31,4



28

2003         2004         2005       2006         2007

Rörelsekapital  mnkr

32,4

7,2

-6,1

29,3
31,3

Förvaltningsberättelse

• Kortfristig skuldsättningsgrad. Skulder som 
förfaller till betalning året efter bokslutsåret.

Skuldsättningsgraden är i stort sett oförändrad 
i förhållande till föregående år. Inga nya lån har 
tagits upp. 

Avsättningarna har justerats och förra årets 
garantipensioner är numera inräknade i KPAs 
beräkningar. 

En avsättning på 3,6 Mkr har gjorts som enligt 
exploateringspolicyn har utgivits till kommunen 
från exploatörer för att finansiera följdkostnader 
i infrastrukturutbyggnaden enligt tillväxtpro-
grammet. 

Risk – kontroll 
Betalningsförmåga på kort sikt

Ett sätt att mäta kommunens betalningsförmåga 
på kort sikt är rörelsekapitalets storlek. Rörelse-
kapital är skillnaden mellan omsättningstillgång-
ar och kortfristiga skulder

Rörelsekapitalet har fortsatt att ökat även under 
2007 från 31,3 mnkr till 32,4 mnkr. Anledningen 
till ökningen är främst den goda likviditeten på 
grund av de senaste årens fastighetsförsäljningar.

2003           2004           2005           2006           2007

Skuldsättningsgrad %

20,6

43,0

39,7

28,9

20,7

Ränterisk – finansnetto 

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

Finansnettot bidrar positivt till årets resultat med 
14,4 mnkr, främst på grund av utdelning/reali-
sationsvinster från placeringarna i värdepapper        
5 mnkr (redovisas i not).

Samtliga placeringar av överskottslikviditeten är 
gjorda i 100% kapitalgaranterade produkter (160 
mnkr).

Avkastningen från de placeringarna uppgår till  
2,4 mnkr, eller 1,8%. 130 mnkr är utdelande 
under 2007.

Övriga utdelningar uppgår till 1,2 mnkr. 

Borgensavgiften från Staffanstorpshus ger 2,9 mnkr. 

2003         2004         2005         2006         2007

Finansnettots utveckling (mnkr)

14,4

5,3
2,9

24,0
21,1

mnkr      2007      2006

Avsättningar 15,6 18,2

Långfristiga skulder 3,5 2,1

Kortfristiga skulder 122,5 117,1

Totalt 141,6 137,4

Förvaltningsberättelse
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I och med försäljningen av Hjärupslundsskolan har 
den externa låneskulden till fullo amorterats, vilket 
innebär att kommunen är skuldfri.

Avkastningen från överskottslikviditeten i nivå med 
2005 och 2006 är inte att räkna med kommande 
två år på grund av korträntans utveckling och 
börsernas utveckling – 6 månaders Stibor ränta. 
60 mnkr är placerade mot korträntans utveckling 
varav 40 mnkr kommer att ge 11,25% över en 
sjuårsperiod. 

20 mnkr prognostiseras med dagens kortränteut-
veckling ge cirka 11% över en sex-års period. Dessa 
två placeringar är av mindre bra karaktär.

70 mnkr är placerade mot aktiemarknaderna i USA, 
Europa och Japan med en tredjedel i vardera korg. 
Inriktningen är mot aktier med hög direkt avkast-
ning. Finanskrisen i USA har börjat ge eko i hela 
världen med sjunkande börskurser som följd, vilket 
väntas påverka framtida utdelningar negativt. Nå-
gon utdelning under 2008 är inte att vänta i denna 
placering.

10 mnkr är placerade i en valutaobligation Öst-
europa/Ryssland, med förfall under 2008. Eventuell 
avkastning utfaller på förfallodagen.

I not 9 finns placeringarna redovisade. 

Borgensåtaganden

Borgensåtaganden och ägande av andra bolag inne-
bär ett risktagande.

Av de totala borgensåtagandena på 1 289,6 mnkr  
(1 195,5) avser 1 285,2 mnkr kommunala bolag 
varav Staffanstorpshus AB 1 258,9 mnkr (1 165,4) 
och 4,4 mnkr (3,9) föreningar och egnahem med 
mera. Borgensåtagande per invånare är cirka 61 tkr. 

Pensionsåtaganden 

Kommunfullmäktige har fattat beslut att hela den 
individuella delen av pensionsåtagandet (genom-
snittligt 4,5% av lönesumman år 2010) disponeras 

av den anställde för eget val av förvaltare. Kvarstå-
ende pensionsavsättning avser främst garantipensio-
ner, särskilda ålderspensioner och efterlevandepen-
sioner.

Nytt pensionsavtal KAP-KL infördes under 2006.

Avsättningen minskade med 6,2 mnkr under 2007, 
främst på grund av de pensionslösningar som träf-
fades med befintlig personal under 2006 och som 
belastades detta år. Numera är de inräknade i KPAs 
prognos.

Ansvarsförbindelsen, som avser pensionsrätt intjä-
nad till och med 1997, ökade 2007 med 56,1 mnkr. 
Anledningen till denna ökning är främst ränteupp-
räkningar samt nya livslängdsantaganden.

Långsiktigt innebär pensionsåtagandena en stor risk 
och är en generationsfråga. 

Genom att betala ut hela den individuella delen 
av pensionsåtagandena samt trygga en del av 
ansvarsförbindelsen genom långsiktig kapitalför-
valtning, skjuts en mindre del av pensionsåtagan-
dena på framtidens skattebetalare. 

Kommunerna för gemensamma överläggningar 
med Region Skåne angående ekonomisk reglering i 
form av en ny pensionsöverenskommelse på grund 
av uteblivna kostnadsbidrag för bland annat Ädel 
sedan tillkomsten av pensionsavtalet PFA 1998. 
Storleken på för kommunen aktuellt retroaktivt en-
gångsbelopp samt framtida löpande kostnadsbidrag 
kan inte preciseras i bokslutet för 2007.

Medel avsatta för framtida pensioner 

Enligt rekommendation från Rådet för kommunal 
redovisning nr 7.1:2006, ska i kommunens årsre-
dovisning finnas en redogörelse för utvecklingen av 
medel avsatta för framtida pensionsutbetalningar. 
Kommunen har fattat beslut om policy för ka-
pitalförvaltning av pensionsmedel i december 1999. 
Denna policy har följts till fullo under året.
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Kommunen har avsatt totalt 110,1 mnkr i för-
valtning hos två kapitalförvaltare, Carlson och 
Danske Bank. Marknadsvärdet på de bägge port-
följerna har under året minskat med 0,5 mnkr.

Budgetredovisning och prognossäkerhet

Ett mått på den kontroll kommunens beslutsfat-
tare har över den egna ekonomiska utvecklingen 
är hur budget och utfall överensstämmer.

Delårsbokslutet i augusti 2007 pekade på ett resul-
tat, på 2,1 mnkr som ska jämföras med bokslutets 
2,0 mnkr.

Nämnder och resultatenheter uppvisar ett negativt 
resultat på 15,7 mnkr.

Kommunstyrelsen beslutar om överföringar mel-
lan åren. 

Ekonomichefens avslutande
kommentar 

Positivt resultat för tionde året i rad

Den ekonomiska utvecklingen fortsätter att ut-
vecklas mot en nivå som ger Staffanstorps kom-
mun handlingsutrymme även i tider av ekono-
miska påfrestningar.

Ekonomiska påfrestningar kan i första hand vara 
att skatteintäkterna inte utvecklas i den takt som 
de preliminärt utbetalda skatteintäkterna ger 
upphov till. 

Det kan också vara oförutsedda kostnadsökningar 
i verksamheterna. 

Det som återstår att göra rent ekonomiskt är att 
inom de av kommunfullmäktige beslutade ekono-
miska målen avsätta en reserv av dignitet för att 
klara nämnda påfrestningar på den kommunala 
ekonomin. 

Det är dock av största vikt att Staffanstorps kom-
mun fortsätter att respektera och fokusera på de 
av kommunfullmäktige beslutade ekonomiska 
målsättningarna samt på den ekonomistyrning 
som densamma beslutat om, så att en sund eko-
nomisk utveckling kan fortsätta att ske i Staffans-
torps kommun. 

En god ekonomi är en grundförutsättning för att 
kunna bedriva en verksamhet med hög kvalitet. 
God ekonomi och en hög kvalitet i verksamheten 
innebär att god ekonomisk hushållning råder i 
Staffanstorps kommun. 

Utmaningen för Staffanstorps kommun de kom-
mande två åren är att anpassa kostnadsutveckling-
en i verksamheterna till utvecklingen av kommu-
nens skatteintäkter. 

Budget jämfört med utfall mnkr

Budget (exkl kapitalförvaltning)

Resultat (exkl kapitalförvaltning)

2003         2004         2005         2006       2007

7,2
11,0

8,5 7,7

25,6

16,5

0,4 5,3 6,6

8,9

Redogörelse enligt RKR

mnkr      2007 2006

Avsättning för pensioner 
och liknade förpliktelser -12,0 -18,2

Ansvarsförbindelse -375 -318,8

Finansiell placering,
bokfört värde 110,1 104,6

Totala förpliktelser minus
finansiell placering
(bokfört värde) -276,9 -232,4

Finansiella placeringar,
marknadsvärde 131,9 133,8

Marknadsvärde minus
bokfört värde 21,8 29,2

Summan av realisations-
vinster/förluster 0 0

Realiserad/orealiserad vinst/

förlust, procent av bokfört värde 19,8 27,9 
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 Bokslut  Budget Bokslut 

 2007  2007 2006 

Resultaträkning exkl reavinst 

Nettokostnadsandel i %

exkl finansnetto 99,2  103,8  98,7

Resultat före extra 

ordinära poster, mnkr 20,0  7,2  30,2

Resultat före extra ordinära 

poster i relation till skatte-

intäkter i % 2,7  1,0  4,3

Resultat (förändring 

Eget kapital) i mnkr 20,0  7,2  50,6

Resultat före extra ordinära 

poster i relation till eget 

kapital i % 3,7  1,4  5,7

Finansieringsanalys 

Nettoinvesteringar i mnkr 13,3  37,2  73,5 
 

Förändring av rörelsekapitalet 

i mnkr 1,1  1,1  2,0

Rörelsekapital i relation till 

externa utgifter i % 3,6  1,2  3,5

Förändring likvida medel 

i mnkr 12,7  -17,0  -22,2 

Balansräkning inkl reavinst

Soliditet i % 79,4  80,0  79,3

Soliditet inkl ansvars-

förbindelse i % 25,0 30,8 31,4

Övrigt

Externa utgifter 893,9 972,3 885,5

Förvaltningsberättelse

Finansiella nyckeltal

Kommunernas ekonomi påverkas av olika fak-
torer. Några av de allra viktigaste faktorernas 
betydelse i kronor räknat beskrivs nedan. Plus-
tecken anger att kostnaderna minskar/intäkterna 
ökar och minustecken anger att kostnaderna ökar/
intäkterna minskar.

Av känslighetsanalysen framgår att personalök-
ningar och lönekostnadsökningar är de faktorer 
som påverkar kommunens ekonomi näst efter 
skattehöjningar/skattesänkningar.

Känslighetsanalys

 mnkr

1 kr höjning/sänkning av kommunalskatten +/- 39,0

1 procents löneökning - 4,5

10 mnkr i nya lån - 0,4

10 mnkr i  minskad likviditet - 0,4

10 heltidstjänster  +/- 3,8

En sund ekonomisk utveckling tillåter att cirka 
98% av skatteintäkterna används till verksamhe-
tens nettokostnader och finansnetto. 

En nettokostnadsandel över 100% kan innebära 
att reinvesteringsutrymmet krymper i motsvarande 
grad och eller att utrymmet för verksamheterna 
minskar.

Michael Sandin och Stefan Möller klipper bandet vid 
återinvigningen av Medelpunkten och Pilegårdens 
restaurang. Foto: Ulrika Vendelbo.
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Tabellen anger hur stor andel inom respektive 
kön som arbetar deltid. Mätt i relation till totala 
antalet tillsvidareanställda utgör deltidsarbetande 
kvinnor 29% och deltidsarbetande män 7%.

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 2007 motsvarar 731 
årsarbetare. 

I tabellen anges antal årsarbetare 2007 till 1 003. 
Detta avser samtliga anställda med eller utan lön. 
Denna siffra omfattar även långtidssjukskrivna,  
föräldralediga, tjänstlediga och övrigt. 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden per 
den 31 december 2007 var 88,3 vilket innebär en 
ökning jämfört med 2006 (87,6).

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.

Heltid – Deltid, Tillsvidareanställda
                                

  2004 2005 2006  2007 

Kvinnor deltid i % 37,8 40,5  39,6 36,9

Män deltid i % 22,9 24,6  33,0 33,8

Personal

Förvaltningsberättelse

Åldersfördelning

501 av kommunens tillsvidareanställda är 50 år el-
ler äldre per den 31 december 2007. 
Det motsvarar 43,3 % av totala antalet. 

Medelåldern var per den 31 december år 2007 
46,4 år. 2006 var den 46,8 år.

Den genomsnittliga anställningstiden är 13,8 år.

 

   

   2004     2005     2006  2007
 Tillsvidareanställda
årsarbetare 982 948 998 1 003

varav kvinnor 800 779 803 817

          män 182 169 195 186
motsvarar
antal personer 1 099 1 061 1 139 1 137

varav kvinnor 893 868 898 903                    

          män 206 193 241 234

Antal tillsvidareanställda årsarbetare 

Per den 31 december
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Könsfördelning

  2004  2005  2006  2007

Kvinnor i %  81,3  81,8  78,8  79,4

Män i %  18,7  18,2  21,2  20,6

Förvaltningsberättelse

Könsfördelningen tycks vara stort sett konstant 
över tiden. Detta beror till stor del på att den 
kommunala verksamheten består av traditionella 
kvinnoyrken, kommunen arbetar aktivt med att 
rekrytera in män i dessa verksamheter.

Av 66 chefer och ledande tjänstemän var per 31 
december 2007 43 kvinnor (65,2 %) och 23 män 
(34,8 %). 
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Åldersfördelning bland antal tillsvidareanställda

20-29      30-39        40-49        50-59       60-

2006 2007

Linda Markvik, samhällsvägledare.

Diagram över åldersfördelning avseende tillsvidare-
anställda.
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Totala sjukfrånvaron i timmar fördelad på kön

Kön Ant personer Snitt årsarbetare Tillgänglig arbetstid Sjukfrånvaro  % 2007 arbetstid % 2006

Kvinnor 990 723 1 430 158 114 073 7,98 6,87

Män 256 185 367 180 10235 2,79 3,30

Totalt 1 246 908 1 797 338 124 307 6,92 6,15

      

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

Kön Ant timmar % av totalsjukfrånvaro  % 2006                               

Kvinnor 73 156 64,13 62,12 

Män 3 786 36,99 54,23 

Totalt 76 942 61,90 61,26 

      

Totala sjukfrånvaron i timmar fördelad på ålder

Ålder Ant personer Snitt årsarbetare Tillgänglig arbetstid Sjukfrånvaro % 2007 arbetstid %2006

     - 29 88 51 100 477 6509 6,48 5,80

30 - 49 609 405 8 022 246 61 739 7,70 6,19

50 - 549 451 894 615 56 060 6,27 6,16

Totalt 1 246 908 1 797 338 124 307 6,92 6,15

      

      

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

Ålder Ant timmar % av total sjukfrånvaro % 2006  

     - 29 2 703 41,53 35,99  

30 - 49 40 243 65,18 56,08  

50 - 33 996 60,64 70,14  

Totalt 76 942 61,90 61,26  

Sjukfrånvaro/föräldraledighet

Sjukfrånvaron eller ohälsan är den faktor som 
diskuteras allra mest för tillfället. Detta beroende 
på att kostnaderna för samhället har skenat iväg 
och olika typer av åtgärder diskuteras. Regeringen 
har beslutat att från och med 2003-års bokslut 
ska en särskild redovisning göras av sjukfrånva-
ron mätt i timmar. Detta för att kunna jämföra 

sjukfrånvaro mellan olika typer av företag och 
verksamheter. Nedanstående sammanställning visar 
denna frånvaro. 

Av statistiken nedan framgår att kvinnorna står för 
merparten av den totala sjukfrånvaron. Detta beror 
till stor del på att dessa yrkesgrupper arbetar i den 
tunga vården eller bland barn. 

Förvaltningsberättelse
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Intressant är att titta på sjukfrånvaron fördelad 
på åldersgrupper, där man kan utläsa att yngsta 
åldersgruppen har den högsta korttidsfrånvaron 
och åldersgruppen 30-49 har den högsta långtids-
frånvaron. 

Trots att sjukskrivningstalen för Staffanstorps 
del ligger relativt lågt, medför sjukskrivningarna 
konsekvenser både för den enskilde individen och 
för kommunens ekonomi, vilket gör att stor kraft 
läggs vid denna problematik. 

Staffanstorps kommun försöker på ett tidigt sta-
dium av en sjukskrivning upprätta handlingspla-
ner med åtgärder för att få den sjuke tillbaka till 
jobbet. Cheferna är också medvetna om att följa 
upp den korta sjukfrånvaron. Företagshälsovården 
anlitas både i rehabiliteringen och som en förebyg-
gande insats.  

Ledighet för vård av barn (föräldrapenning), vård 
av sjukt barn och partiell tjänstledighet för vård 
av barn har minskat under 2007 till 21 556 dagar 
vilket är en minskning med cirka 4,5% jämfört 
med 2006.

Lönekostnader
Kommunens samlade utgifter genom lönerutinen 
var 2007  454,8 mnkr inklusive personalom-
kostnader. År 2006 var den samlade kostnaden 
434,6 mnkr. 

Kostnad/arbetad timme
Genomsnittlig timkostnad per utförd arbetstimme 
blir 244,45 kronor år 2007. 2006 var timkostna-
den 232,73 kronor. Timkostnaden ökade därmed 
med 4,9%.

Den bokförda lönekostnadsökningen faller i huvud-
sak på ökad tidlön och ökade betalda ledigheter. 

Pensioner
Antalet pensionsavgångar var 2006 23 stycken och 
2007 41 stycken. Från och med år 2009 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. Möjlighet att gå i pension har man mellan 61 

och 67 år enligt avtal. Det finns ett stigande intresse 
från enskilda arbetstagare att fortsätta arbeta efter 
65-årsdagen, vilket är glädjande.

Pensionskostnad 

År 2007 avgick 41 medarbetare med tjänstepension.

Pensionskostnaden år 2007 blev 14,8 mnkr för 515 
pensionstagare inklusive den särskilda löneskatten. 

Framtida pensionskostnader
Ett helt nytt tjänstepensionsavtal har trätt i kraft 
sedan 2006. KAP-KL är ett avgiftsbestämt tjänste-
pensionsavtal som ersätter det tidigare PFA-98.

Våren 2000 beslutade kommunfullmäktige att hela 
avgiften ska utbetalas för individuell placering på 
pensionsmarknaden.

Likaså beslutade kommunstyrelsen att från och med 
2001 skall efterlevandepensioner och komplette-
ringspensioner över 7,5 basbelopp försäkras i KPA.

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

Under många år framöver kommer pensionskost-
naderna att baseras på två helt olika pensionsavtal 
vilket medför svårigheter att prognostisera kost-
nadsutvecklingen på längre sikt. Helt klart kommer 
pensionskostnaden att öka avsevärt enbart på grund 
av personalens ålderssammansättning. De stora 
pensionsavgångarna kommer också att medföra ett 
betydande rekryteringsbehov. Rekryteringsbehovet 
kommer att vara störst för lärare, förskollärare och 
fritidspedagoger.
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Personalomsättning

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

Det bör påpekas att en viss förskjutning i redo-
visningen förekommer eftersom uppsägning och 
tillsättning inte alltid sker samma år. Personalom-
sättningen registreras efter tillsättning. 

Rekrytering

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

Personalomsättning i % av tillsvidareanställda

2004             2005            2006             2007

4,2 4,1

5,4 4,9

105

Antal rekryteringar 2004-2007

2004              2005              2006              2007

128

182

133
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Timvikarieandel av totalt arbetad tid %

BARNOMSORG               VÅRD & OMSORG

Timvikarier

Under 2007 har verksamheterna använt sig av 
64,15 årsarbeten korttidsvikarier för att täcka 
bland annat semester och sjukfrånvaro.

Under år 2006 har verksamheterna använt sig av 
71,24 årsarbeten. 

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

Vård och omsorg använder cirka 33 årsarbeten to-
talt vilket är mer än hälften av kommunens totala 
behov av timvikarier.  

Förvaltningsberättelse
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Under de senaste åren har Staffanstorps kommun 
gjort en satsning på både miljö- och naturvården. 
Kommunen har stärkt sitt engagemang och nått 
upp i mittskiktet bland de kommuner i Skåne som 
arbetar med dessa frågor. Kommunen har byggt 
upp ett bra anseende hos såväl Länsstyrelsen som 
naturvårdsorganisationer och även andra kom-
muner. Staffanstorps kommun har ofta deltagit i 
seminarier och konferenser och på så sätt blivit en 
del av de nätverk som finns inom områdena miljö, 
natur och friluftsliv i Skåne.

Naturbussen
Naturbussen körs dels som helgtrafik, vilken 
vänder sig till allmänheten, dels som boknings-
bar vardagstrafik för kommunala verksamheter 
och ideella föreningar. Bussen ska enligt planerna 
köra 10 veckor under våren och 10 veckor under 
hösten.  

Under perioderna körde bussarna under helgerna i 
tre linjer, Blå linje (Staffanstorp/ Lomma), röd linje 
(Lund) och grön linje (Malmö). Turerna kördes 
enligt tidtabell med gemensamma angöringspunk-
ter i Torup, Genarps idrottsplats samt Lund C. 
Totalt finns 39 Naturbusshållplatser i anslutning 
till intressanta naturområden.

Den bokningsbara trafiken hämtade under varda-
gar från någon av Skånetrafikens hållplatser och 
körde sedan direkt ut till den Naturbusshållplats 
som finns i anslutning till det naturområde man 
ville besöka. Naturbussens webbplats (www.
naturbussen.se) har en avdelning som visar alla 
bokningar av vardagstrafiken. Man kan numera 
även boka via det nya internetbaserade boknings-
systemet. På webbplatsen finns även tidtabeller 
och information om alla de aktiviteter som är 
knutna till helgtrafiken.

Under 2007 (2006) har 236 (180) aktiviteter or-
ganiserats i anslutning till Naturbussens helgturer.    
3 200 ( 2 750) personer har deltagit i aktiviteter-
na. Totalt har 4 438 (2 738) biljetter sålts under de 
18 helger bussen kört. Av dessa såldes 751 (352) i 
anslutning till den blå linjen.

När det gäller vardagstrafiken så har enligt bok-
ningscentralen 60 (42) turer fördelat på 1 940 
(1 140) personer bokats av verksamheter i Lomma 
eller Staffanstorp. Totalt har Naturbussens var-
dagstrafik bokats för 388 (297) turer och 14 764 
(7 767) resenärer.

Miljö



38 Förvaltningsberättelse

Grön Flagg
Grön Flagg strävar efter att, utifrån barns och 
ungdomars perspektiv, följa principerna i miljöled-
ningssystemen EMAS och ISO 14001.

Grön Flagg är ett bra sätt att strukturera miljö-
arbetet. Verksamheten bildar ett miljöråd med 
personal och elever och bestämmer sig för fem 
konkreta miljömål. Alla i verksamheten ska om-
fattas av Grön Flagg.

De fem miljömålen formuleras inom ett av fem 
teman: 

• Kretslopp 

• Vatten 

• Energi 

• Skog 

• Livsstil och hälsa

Därefter skickar skolan/förskolan in sin ansökan 
till Stiftelsen Håll Sverige Rent. Efter tidigast ett 
halvår skriver skolan/förskolan en rapport om 
sitt miljöarbete som alla medverkar till. Stiftelsen 
Håll Sverige Rent utvärderar sedan rapporten. Om 
rapporten blir godkänd så får skolan/förskolan 
som bevis på sitt miljöarbete ett certifikat och den 
gröna flaggan.

För att behålla flaggan och skapa kontinuitet i 
sitt miljöarbete så måste skolan/förskolan efter ett 
halvår återanmäla sig med ett nytt tema och fem 
nya miljömål.

Inom kommunen finns nu elva förskolor och 
grundskolor som är certifierade enligt grön flagg. 
Under 2007 (2006) tillkom 6 (4) nya, vilka fram-
går av tabellen nedan.

Höje å

Den 27 juli 2006 beviljade Länsstyrelsen projek-
tet ”Höjeåstråket” pengar från den nationella 
satsningen på tätortsnära natur (LONA). Projektet 
syftar till att utveckla naturvärdena och rekrea-
tionsmöjligheterna längs nedre delen av Höje ås 
dalgång, från Staffanstorp, via Lund till Lomma. 
De föreslagna åtgärderna grundar sig på förslag i 
den av de tre kommunerna gemensamt framtagna 
landskapsvårdsplanen för Höje å och omfattar 
anläggning av nya gångstråk längs Höje å, restau-
rering av meanderslingor samt betesmarker längs 
ån.

Projektet administreras av Höje å vattendrags-
förbund med stöd av en mellankommunal arbets-
grupp. Projektet löper fram till år 2010.

För- och grundskolor certifierade enligt Grön Flagg

Namn Kategori Tema Certifiering

Anneroskolan För- och Grundskola  Energi  2006-04 

Familjedaghemmen Staffanstorp Förskola  Livsstil & hälsa  2006-10 

Kyrkbyns Förskola Förskola  Livsstil & hälsa  2006-12

Lapptäckets Förskola Förskola  Livsstil & hälsa  2007-09

Stationsbyns förskola Förskola  Livsstil & hälsa  2007-02 

Trekantens Lek & rörelseförskola Förskola  Livsstil & hälsa  2007-08

Åkervindans förskola Förskola  Livsstil & hälsa  2007-07

Önsvala förskola Förskola  Kretslopp  2007-09

Hjärups skola Grundskola  Livsstil & hälsa  2006-12 

Kyrkheddinge skola Grundskola  Kretslopp  2004-06 

Tottarps skola Grundskola  Energi  2007-08

Förvaltningsberättelse
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Bild/er som 
utfyllnad sid 
37-39

Kolböra mosse

En ny besöks- och informationstavla är uppsatt 
ute vid Kolböra mosse. Historik och information 
blandas med vackra bilder från området. Det finns 
även en karta över beträdessystemet, vilket under-
lättar för dem som vill vandra i området.

Miljökonferens

En stor miljökonferens med deltagande ungdomar 
från Ecuador, Filippinerna, Tyskland, Finland, 
Estland och Polen genomfördes på våren. Ett 
mini-Rio med stort engagemang från alla våra 6-9 
skolor och totalt mer än 100 utländska gäster. 

Målsättningen var att ungdomar skulle få möjlig-
het till utbyte under arbetsliknande former samt 
att ta fram ett gemensamt handlingsprogram för 
den framtida miljön. På så sätt ökas medvetenhe-
ten om de globala utmaningar som väntas, men 
också beredskapen för att möta dessa utmaningar.

NIP-projektet Gullåkra – Vesum

NIP = Naturvårdsinvesteringsprogram

Under 2006 var alla inventeringsrapporter till 
projektet klara utom det stora materialet från 
kärlväxtinventeringen. Artlistorna från denna in-
ventering har stor betydelse för skötselplanen och 

det har krävts en stor bearbetning för att kunna 
använda detta material. Arbetet med skötselplanen 
påbörjades i december 2006 och slutfördes i juni 
år 2007.
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Av nämndernas redogörelser över framtids-
frågor, gör kommunstyrelsen bedömningen 
att följande fem huvudpunkter är viktiga 
för Staffanstorps kommun i framtiden.

Framtidsfrågor

Visionen om trygghet, engagemang 
och mod

Visionens ledmotiv om trygghet, en-
gagemang och mod ska genomsyra all 
verksamhet i kommunen, vilket ska leda 
till att medborgaren ska känna att bo i 
Staffanstorps kommun innebär trygghet 
i livets alla faser. Engagemang i bland 
annat föreningsliv, och mod att våga     
vara annorlunda och sticka ut. 

Mångfald i serviceproduktionen

Ökad mångfald i produktionen av 
kommunal service genom konkurrens-
utsättning.

Tillväxt 7000 

Kommunens tillväxtprogram som siktar 
på rubricerad tillväxt på 15 års sikt. 
Denna ställer krav på en god verksam-
hetsplanering inom ramen för de eko-
nomiska målen för att tillgodose kom-
muninvånarnas krav på service med hög 
kvalitet.

Ökat fokus på de ekonomiska målen

Fokus på de av fullmäktige beslutade 
ekonomiska målen får en ännu större 
vikt när kommunen tar sikte på tillväxt 
under de kommande 15 åren.

Förvaltningsberättelse

Jeppsagården privata förskola. Foto: Ulrika Vendelbo
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Redovisning av kommunens 
verksamhetsområden

Manskören Staffan sjunger på 
återinvigningen av Medelpunkten 
och Pilegårdens restaurang. 
Foto: Ulrika Vendelbo
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Årets resultat
Underskottet inom kommunfullmäktige förklaras 
av fler och längre möten och ett högre antal 
deltagare än förväntat. I budgeten finns medel 
avsatta för 8 möten per år och igenomsnitt 27 
mötestimmar per person. Under 2007 har tolv 
möten och två utbildningsdagar genomförts 
och igenomsnitt 62 mötestimmar per person. 
Kommunrevisorernas rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst samt att det finns fem 
revisorer i verksamheten, medan budgeten ger 
utrymme för fyra. Detta medför ett underskott 
på personalsidan som med råge vägs upp av 
att kostnaderna minskat till följd av mindre 
omfattande uppdrag.

Överförmyndarverksamhetens underskott 
förklaras av att förbehållsbeloppet för de personer 
som har behov av god man har höjts vilket 
innebär att arvoden för fler gode män måste 
betalas av kommunen. 

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2007 2006 2007

Resultat -0,3 0 0

Nettokostnad 2,7 2,4 1,8

Investeringsvolym 0 0 0

Ordförande 
Inger Hossmark / Ewa Thalén Finné

Kommundirektör
Ingalill Hellberg

Verksamhetsområde
• Kommunfullmäktige
• Revision
• Överförmyndarverksamhet

Kommunfullmäktige

Kommunens verksamhetsområden

Kommunens nämnder svarar för verksam-
heten inom sina verksamhetsområden. Det 
handlar om teknisk verksamhet, miljö- och 
samhälls-verksamhet, kultur- och fritids-
verksamhet, barn- och utbildningsverksam-
het samt social verksamhet. Till dessa kom-
mer den politiska verksamheten och den 
gemensamma verksamheten direkt under 
kommunstyrelsen.

Redovisning av kommunens verksamhetsområden
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Ekonomiska fakta tkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2007 2006 2007

Resultat  8 717 -1 154 0

Nettokostnad 82 771 91 487 91 487

Investeringsvolym  3 780 63 686 5 350

Kommunstyrelsen

Ordförande 
Michael Sandin

Kommundirektör
Ingalill Hellberg

Nämndspecialist
Unto Järvirova Intern service
Ann Rosell  Personal
Margith Svensson Upphandling
Göran Berggren  Strategisk planering
Ingvar Ahlström Räddningstjänst

Verksamhetsområde
• Nämnd och styrelse
• Valverksamhet
• Information
• Fastighetssamordning
• Nybyggnation, samhällsbyggnad
• Arbetsmarknadsåtgärder
• Konsumentvägledning
• Bostadspolitiska åtgärder
• Räddningstjänst och befolkningsskydd
• Civilt försvar 

Årets resultat
Det sammantagna resultatet för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde visar på 8 717 tkr i överskott 
mot budgeten. Det positiva resultatet beror nästan 
uteslutande på nettoöverskottet på 14 556 tkr från 
markförsäljningen inom Strategisk planering. Re-
sultatet, exklusive intäkten från markförsäljningen 
uppgår dock till -5 839 tkr.

Årets viktigaste händelser
Certifieringen till säker och trygg kommun samt 
den miljökonferens för ungdomar som genomför-
des i maj kan räknas till årets viktigaste händelser.

Framtiden
Omfattande bostadsbyggande pågår i Staffans-
torp, vilket kommer att ge inflyttningsklara bostä-
der, främst under första halvåret 2008. 

Konkurrensutsättning gör att under 2008 kommer 
teknisk drift, städning och LSS-verksamhet att ut-
föras av privat aktör. Kundval införs för omvård-
nadsinsatser för äldre och förberedelsearbete för 
konkurrensutsättning av ett särskilt boende pågår.

Redovisning av kommunens verksamhetsområden

Nyckeltal 

 Bokslut Bokslut Budget
 2007 2006 2007

Räddningstjänsten 

Antal utryckningar 222 243 250

Måluppfyllelse
Verksamhetsmålen bedöms i allt väsentligt vara 
uppfyllda. God ekonomisk hushållning uppnås 
inom kommunstyrelsens ansvarsområden vad 
avser ordinarie verksamhet. Det budgetöverskri-
dande som redovisas hänför sig till kostnader av 
engångskaraktär uppkomna genom beslut efter 
lagd budget.

Färdigställande av nya bostäder runtom i Staf-
fanstorp, det fortsatta arbetet med trygghet och 
säkerhet samt utvecklingen av Staffanstorps inter-
nationella arbete är de mål som är uppfyllda.

Gemensam verksamhet
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Måluppfyllelse
Övergripande bedömning

Nämndens uppsatta mål har uppfyllts. Det 
omfattande planeringsarbetet i projektet Tillväxt 
7000 har haft hög prioritet. Förnyelse av 
belysningsarmaturerna har slutförts i Staffanstorp 
och Hjärup under året och fortsätter på 
landsbygden under 2008.  Plan för kommunens 
förskönande är under utarbetning.

Årets resultat
Den största budgetavvikelsen avser kostnaderna 
för gatubelysningens elförbrukning som ökat 
kraftigt beroende på prishöjning.

Årets viktigaste händelser
Tekniska nämnden har på kommunfullmäktiges 
uppdrag påbörjat konkurrensutsättning av drift 
och skötsel av gator, gång- och cykelvägar, parker 
samt idrottsytor.

Framtiden

Tillväxt 7000 kommer att ta mycket resurser i 
anspråk avseende planläggning och genomförande 
av de tekniska delarna. Beställarfunktionen för 
drift och skötsel ändras med nya rutiner för 
kontroll och uppföljning. Investeringsvolymen 
ökar med bland annat gång- och cykelvägar.

Redovisning av kommunens verksamhetsområden

Teknisk verksamhet

Tekniska nämnden

Ordförande 
Bertil Persson

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

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2007 2006 2007

Resultat -0,8 0 0

Nettokostnad 25,8 25,1 25,0

Investeringsvolym 4,9 7,0 14,1

Nyckeltal kr 

 Bokslut Bokslut Budget
 2007 2006 2007

Gator/vägar 

Bruttokostnad/kvm 9,75 8,64 8,87

Parker/gc-vägar

Bruttokostnad/kvm 5,62 5,92 5,95

Redovisning av kommunens verksamhetsområden
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Tekniska nämnden / Vatten- och 
avloppsverket

Ordförande 
Bertil Persson

Nämndspecialist
Johan Israelsson

Måluppfyllelse
Övergripande bedömning

VA-verksamheten har bedrivits i enlighet med de 
uppsatta målen. Insatser har bedrivits i enlighet 
med åtgärdsprogrammet ”Analys av VA-verksam-
heten i Staffanstorps kommun”. Vattensvinnet har 
uppgått till 15%.

Årets resultat
Årets negativa resultat motsvarar kostnaderna till 
följd av översvämningarna 2006 och 2007. De 
består av undersökningar, utredningar och ersätt-
ningar till drabbade fastighetsägare.

Från försäkringsbolag har hittills framförts reg-
resskrav på knappt 3 mnkr.

Årets viktigaste händelser
Omkring 300 fastighetsägare drabbades av käl-
laröversvämningar vid den extrema regnmängden 
som föll i början av juli. Utredningar och åtgärder 
för att minska framtida skador har fortsatt och 
intensifierats under året.

Konkurrensutsättning av drift och skötsel av kom-
munens vatten- och avloppsledningar har inletts.

Framtiden 

Arbetet avseende ett säkert och effektivt VA-sys-
tem kommer att pågå under flera år. Investerings-
volymen ökar när åtgärder ska genomföras.

Tillväxt 7000 kommer att ta mycket resurser i 
anspråk avseende planläggning och genomförande 
av de VA-tekniska delarna. Beställarfunktionen för 
drift och skötsel ändras med nya rutiner för kon-
troll och uppföljning. Reningsverket och pumpsta-
tionerna förblir i kommunal regi.

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2007 2006 2007

Resultat -4,2 0 0 

Investeringsvolym 4,1 2,2 8,1

Nyckeltal kr 

 Bokslut Bokslut Budget
 2007 2006 2007
Bruttokostnad/kbm 
köpt vatten 6,29 5,88 6,83
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Måluppfyllelse
Övergripande bedömning

E.ON uppfyller villkoren i tillståndet för fjärrvär-
meanläggningen i Staffanstorp.

Tekniska nämnden/Fjärrvärmeverket

Ordförande 
Bertil Persson

Nämndspecialist
Johan Israelsson

Tekniska nämnden/Renhållningen

Ordförande 
Bertil Persson

Nämndspecialist
Johan Israelsson

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2007 2006 2007

Resultat 0,2 0,3 0,3

Måluppfyllelse
Övergripande bedömning

Restavfallsmängden från hushållen har ökat och 
uppgår till 259 kg/invånare.

Årets resultat
Budgetavvikelsen har främst orsakats av att mäng-
den avfall som lämnats på återvinningscentralen 
ökat med 11%.

Årets viktigaste händelser
Avtal har slutits med Sydskånes avfalls-aktiebolag, 
SYSAV, angående flyttning av återvinningscentra-
len och uppförande av komposteringsplatta på 
Hemmestorps industriområde.

Framtiden
Nytt betalsystem för avfall på återvinningscentra-
lerna inom SYSAV planeras.

Förberedelser för insamling av matavfall inom 
SYSAV pågår med målsättningen att minst 35% 
av matavfallet ska omhändertas år 2010.

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2007 2006 2007

Resultat -0,6 -0,3 0,1

Redovisning av kommunens verksamhetsområden
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Miljö- och samhällsverksamhet

Miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden

Ordförande 
Christian Sonessonn

Nämndspecialist
Johan Israelsson

Verksamhetsområde  
• Miljö - och samhällsbyggnadsnämnd

• Fysisk och teknisk planering

• Miljöskydd och hälsoskydd

Måluppfyllelse
Övergripande bedömning

Stadsbyggnadskontoret har under högt tempo 
arbetat med fördjupade översiktsplaner, planpro-
gram och detaljplaner.

Kartdatabas och stomnät håller tillfredställande 
aktualitet.

Miljökontorets tillsyn har på grund av personal-
omsättningar inte kunnat genomföras helt enligt 
planerna.

Livsmedelstillsynen har inriktats på genomförande 
av kontroll enligt ny omfattande lagstiftning på 
området.

Årets resultat
Plan- och byggverksamheten uppvisar överskott 
på 300 tkr på grund av ändrad bygglovstaxa samt 
en ökning av detaljplaneuppdragen.

Kartverksamhetens överskott på 200 tkr beror 
på framskjutna investeringar vilket medfört lägre 
driftskostnader.

Miljöverksamhetens underskott på 300 tkr beror 
på intäktsbortfall på grund av personalvakanser.

Årets viktigaste händelser
Planarbetet har förskjutits till utredningar av 
mer översiktlig karaktär i enlighet med Tillväxt 
7000-programmet.

Ett utvecklingsarbete har påbörjats inom GIS-
verksamheten vilket kommer att få en värdefull 
användning i samband med pågående revidering 
av kommunens översiktsplan. 

Framtiden
Arbetet fortgår med att utveckla och säkra 
nödvändiga kompetenser, förbättra verksamhets-
styrning och -uppföljning samt vidareutveckla 
samarbetet mellan stadsbyggnadskontorets olika 
kompetenser.

Framtagande av övergripande mål, delmål samt en 
handlingsplan för genomförande av mätbara och 
utvärderingsbara åtgärder för stadsbyggnadskon-
torets verksamhet har planerats till våren 2008.

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2007 2006 2007

Resultat 0,2 0,7 0 

Nettokostnad -2,9 2,6 -2,7 

Investeringsvolym 0 0 1,2

Nyckeltal 

 Bokslut Bokslut Budget
 2007 2006 2007

Bygglovsärenden 

antal 449 461 –

Trafikärenden

antal 159 162 –

Miljöverksamhet

nettokostnad / inv i kr 83,91 90,72 81,62
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Nyckeltal antal

 Bokslut Bokslut Budget
 2007 2006 2007

Besök badet 128 899 134 370 130 000 

Besök bibliotek 141 416 141 181 >125 000 

Boklån 196 882 198 084 >200 000 

Elever i Musikskolan 559 571 >579

Kultur- och fritidsverksamhet

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande 
Johannes Mattisson / Bo Polsten

Nämndspecialist
Sven-Åke Leinerud

Verksamhetsområde
• Kultur- och fritidsnämnd
• Bidrag, ungdomsorganisationer
• Stöd till studieorganisationer
• Allmän kulturverksamhet
• Bibliotek
• Musikskola
• Idrotts- och fritidsanläggningar
• Fritidsgårdar
• Nämndservice Kultur och fritid

Måluppfyllelse

Årets resultat
Orsaker till avvikelser är hyresökningar utöver 
ram för såväl inomhusanläggningar som resultat-
enheter, samt underhåll av idrottsanläggningar 
som blev dyrare än budgeterat.

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2007 2006 2007

Resultat -0,7 0,2 0 

Nettokostnad 28,3 28,6 27,7 

Investeringsvolym 0 0 0,2

Årets viktigaste händelser
Planering av framtida ridsportanläggning blev 
klar. Utredning om framtida verksamhet avseende 
bad och bibliotek startades.

Framtiden
Stora satsningar på utomhusidrott, ridsport och 
rekreation sker de närmaste åren.

Redovisning av kommunens verksamhetsområden
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Barn- och utbildningsverksamhet

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande 
Annica Carlstedt

Nämndspecialist
Inga-Britt Henriksson, Jens Jording

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

Måluppfyllelse

Övergripande bedömning

Sett ur ett övergripande perspektiv har verksam-
hetsmålen till stora delar uppfyllts. 

Hagalidskolan och Hjärupslundsskolan har haft 
ferieskola för elever som riskerat att inte nå målen.

Andelen behöriga elever i kommunen till gymna-
siet var 88,8%. Målet var att 100% skulle vara 
behöriga.

Ingen nöjdhetsundersökning angående grundsko-
lan är genomförd under året.

Årets resultat
Totalt visar Barn- och utbildningsämnden, BUN, 
ett överskott på 256 tkr (0,06%). Den i budgeten 
beräknade intäktsökningen på 1 200 tkr inom 
förskola/familjedaghem via övergång till endast 
heltidstaxa uteblev, då taxeändringen inte är 
genomförd. Inom grundskoleverksamheten har 
2 000 tkr avseende kvalitetshöjande åtgärder 
samt 400 tkr avseende läxläsningshjälp ej tagits 
i anspråk. Total differens mellan hyror tilldelade 
i ramen och faktiskt utfall innebär för Barn- och 
utbildningsnämnden ett minus på cirka 900 tkr.

Förskola och familjedaghem
Verksamheterna Förskola och Familjedaghem 
hade tillsammans totalt två barn fler än budgeterat 
och ett underskott på 404 tkr (-0,4%).

Fritidshem

Totalt 84 barn fler än budgeterat vilket betyder ett 
underskott på 1 861 tkr (-8,9%).

Grundskola

Två elever fler än budgeterat samtidigt som 2 400 
tkr avseende kvalitetshöjande åtgärder och läxläs-
ningshjälp inte har fördelats. Totalt resultat blev 
+1 836 tkr (+1,0%).

Gymnasieskola

Gymnasieskolan hade 20 elever färre än budge-
terat. Detta innebär ett överskott på 2 029 tkr 
(+2,4%).

Särskilda insatser
Fler barn än budgeterat är i behov av särskilda 
insatser. Totalt blev underskottet 1 814 tkr 
(-17,4%).

Gemensam administration
Att inget nytt bussavtal tecknas under 2007 bidrar 
med 400 tkr till överskottet på totalt 826 tkr 
(+36,7%).

Övriga verksamheter har avvikelser på mindre än 
500 tkr och lämnas utan vidare kommentarer.

Ekonomiska fakta 
mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2007 2006 2007

Resultat 0,3 2,6 0 

Nettokostnad 420,1 393,6 420,4 

Investeringsvolym 0,2 0 0,2
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Årets viktigaste händelser
Staffanstorp kom på elfte plats i Årets skolkom-
mun, vilket innebar fjärde plats i Skåne. 

Nya förskoleavdelningar har tillkommit på Duve-
måla och Solstrålen samt en om- och tillbyggnad 
av Önsvala förskola. 

Under hösten 2007 anställdes två utvecklingsstra-
teger på Barn och utbildning. 

Myndigheten för skolutveckling har beviljat medel 
för ett utvecklingsprojekt inom skola – fritidshem.

Ett antal resultatenheter såväl kommunala som 
alternativa har under året tilldelats extra pengar 
avseende extraordinära insatser. 

IT-system för kö, planering, e-tjänster och resurs-
fördelning inom barnomsorgen har införts. 

Nya rutiner för bättre uppföljning av gymnasie-
elever har införts vilket inneburit ekonomiska 
effektiviseringsvinster.

Ett arbete med att följa upp betygsresultat för 
kommunens gymnasieelever har påbörjats i samar-
bete med Lunds kommun.

Planeringen av Lärarlyftet påbörjades.

Framtiden
Utarbetning av kvalitetsinstrument för utvärdering 
och uppföljning. 

En ny BUN-plan kommer att utarbetas av Barn- 
och utbildningsnämnden. 

Ett pilotprojekt med profilklass för matematik/
naturvetenskap på Hagalid kommer att starta 
hösten 2008. 

Lärarlyftet startas. 

Förskoleutbyggnaden fortsätter. På Åkershusområ-
det inrättas 40 nya platser. 

Arbetet med förbättrad uppföljning av kommu-
nens gymnasieelever fortsätter.

Förbättrade rutiner för att följa upp alla vuxen-
studerande kommer tas fram under året. Detta 
kommer främst att göras i ett ökat samarbete 
med Lunds kommun angående studerande inom 
vuxenutbildningen.

Vårdnadsbidrag planeras att införas så snart detta 
är möjligt.

Nya beslut som påverkar skolan (men där alla 
sannolikt inte ska utföras innan 2009): Betygslik-
nande omdömen, ny nationell gymnasieskola, nytt 
betygssystem och ny skollag.

Nyckeltal kr

 Bokslut Bokslut Budget
 2007 2006 2007

Förskola/familjedaghem

Nettokostnad/barn 76 089 70 393 75 928

Fritidshem

Nettokostnad/barn 19 534 18 847 19 331

Grundskola

Nettokostnad/elev 62 572 59 841 63 278

Gymnasieskola

Nettokostnad/elev 89 596 88 219 89 852
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Social verksamhet

Socialnämnden

Ordförande 
Stefan Möller 

Nämndspecialist
Annika Nerd
Ann-Kristin Persson

Verksamhetsområde
• Politisk verksamhet
• Fältgruppen
• Föreningsbidrag
• Gemensam verksamhet - Socialtjänst
• Individ- och familjeomsorg
• Vård och omsorg av äldre
• Vård och omsorg om funktionshindrade

Måluppfyllelse
Övergripande bedömning

Socialnämnden har tre typer av inriktningsmål: 
Förebyggande insatser, samverkan och jämställd-
het.

Verksamhetsmålen avseende samverkan har 
ytterligare förbättrats under 2007. Fungerande 
samverkan mellan socialtjänst och arbetsförmed-
ling finns sedan januari 2006. 117 personer har 
under 2006-2007 kommit ut i annan försörjning 
än ekonomiskt bistånd. 

Tillsyn av alkohollagen: Provinköp visade att 
54% av försökspersonerna nekades att handla 
folköl. På grund av resultatet begärdes butikernas 
åtgärdsplaner in. En varning utdelades.

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2007 2006 2007

Resultat 3,3 12,0 0 

Nettokostnad 152,8 163,2 156,2 

Investeringsvolym 0 0 0,1

Årets resultat
Socialnämnden gjorde under 2006 ett positivt 
resultat på totalt 3,3 mnkr vilket innebär 2,14 % 
av nettobudgeten. 

Årets viktigaste händelser
Individ och familjeomsorgen

I september 2007 öppnade Barnahuset, ett sam-
verkansavtal mellan polis, åklagare, Region Skåne 
och fyra kommuner. Ökad rättssäkerhet och ökad 
kvalitet är målet för verksamheten.

Behandlingsteamet har satsat på kvalificerade 
utbildningar för personalen för att möta upp 
familjers behov av hjälp och stöd. Satsningen har 
resulterat i att man erbjuder familjesamtal enligt 
metoder som stärker och förbättrar relationer, 
kommunikation och nätverkets engagemang.

Kompassens kvalitetsarbete med missbruksvården 
som bestått i bland annat förbättrad intervjume-
tod, utarbetad behandlingsgaranti och uppföljande 
eftervård, har bland annat medfört att man bättre 
fångat upp unga missbrukare med behov av vård.

Nyckeltal kr

 Bokslut  Bokslut  Budget
 2006  2005  2006
Familjehem
kostnad vårddygn
Barn&Ungdom 408 421 437

Kostnad vårddygn
vuxna 2 604 1 693 1 764

Kostnad vårddygn
barn 1 308 1 868 2 187

Särskilt boende – 
årskostnad/dygn

Klöverlyckan 456 252 422 966 456 727

Särskilt boende 
kommunen 402 939 413 968 396 028

Enskilt vårdhem 415 407 499 918 535 677

LASS kostnad/
person 243 114 243 894 238 032
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Vård och Omsorg om äldre

Under 2007 har ett omfattande kvalitetsarbete 
skett vid Rehabenheten och den kommunala enhe-
ten Särskilt boende. 

Under hösten har för andra året i rad, genomförts 
en mätning av Nöjd-Kund-Index avseende service-
tjänster och matdistribution. Resultatet visar på en 
mycket hög kundnöjdhet.

Vård och omsorg av funktionshindrade 

Under 2007 har ett omfattande kvalitetsarbete 
skett inom LSS-verksamheten.

Stor del av året har fokuserats på och arbetats 
med den nu pågående upphandlingen av kommu-
nens LSS-verksamhet. 

Under 2007 har handläggningen av LSS-insatser 
för barn flyttats från Vård och omsorg till Individ 
och familjeomsorgen. Genom detta kan familjer 
med behov av olika insatser erbjudas ett samlat 
stöd.

Den sedan en längre tid planerade dagliga verk-
samheten för personer med autism och Aspergers 
syndrom har startat i renoverade lokaler på Järn-
vägsgatan i Staffanstorp.

Framtiden
Individ och familjeomsorgen

För att förebygga det ökande behovet av bistånds-
insatser till barn och unga och deras familjer bör 
en utökning av allmänt riktade insatser till barn-
familjer ske. Insatserna bör ske i samarbete med 

enheter inom den humanistiska enheten men även 
andra hälsofrämjande organ.

Åldersgruppen unga vuxna har visat sig ha svå-
righeter att etablera sig i samhället. En ökad risk 
för utanförskap som kan leda till missbruk och 
kriminalitet, bedöms föreligga för denna grupp.  
Därför kommer individ och familjeomsorgen att 
ha speciellt fokus på gruppen under 2008.

Vård och omsorg om äldre

Under 2008 avsätts resurser för inrättande av 
särskilda vårdplatser för vård i livets slut. Inom 
ramen för konkurrensutsättningsprogrammet 
kommer drift av Magnoliagårdens särskilda bo-
ende att upphandlas under 2008.

Kundval Omvårdnad startar under våren 2008.
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Kommunstyrelsen, resultatenheter

Kommunstyrelsen 

Ordförande 
Michael Sandin

Produktionschef
Bo Gertsson

Nämndspecialist
Unto Järvirova (kost- och städverksamhet)

Verksamhetsområde
Produktion av service inom följande 
verksamhetsområden:

• Arbetsmarknad
• Bad 
• Bibliotek 
• Fritidsgårdar 
• Förskoleverksamhet 
• Kostverksamhet
• Markteknik 
• Musikskola
• Skolbarnsomsorg 
• Skolverksamhet 
• Städverksamhet
• Vård och omsorg om funktionshindrade
• Vård och omsorg om äldre

Totalt fanns vid utgången av 2007 30 resultat-
enheter.

Redovisning av kommunens verksamhetsområden

Årets resultat

Resultatenheternas samlade ingående egna kapital 
uppgick till 6,4 mnkr. Det totala resultatet för 
2007 är -12,8 mnkr, varför det utgående egna 
kapitalet före justeringar 2007 är -6,4 mnkr. 

Årets viktigaste händelser
Den enskilt största påverkansfaktorn för resultat-
enheterna och det uppnådda resultatet har under 
2007 varit det goda, förtjänstfulla och lojala arbete 
som utförs på resultatenheterna av personal, bru-
kare och andra engagerade. 

En annan viktig påverkansfaktor har varit kom-
munfullmäktiges beslut om konkurrensutsättning. 
För berörda enheter har diskussioner, förberedelser 
och genomförande tagit avsevärd tid, engagemang 
och resurser i anspråk.

Resultatenheterna ordinärt boende och särskilt 
boende har från hösten en gemensam chef. 

Förskole- och skolverksamheten i kommunen har 
under året varit föremål för Skolverkets heltäckan-
de utbildningsinspektion. Verksamheten har genom-
gående erhållit goda omdömen, särskilt i jämförelse 
med inspektioner som Skolverket har gjort i andra 
kommuner. De påpekade bristerna samt anvisade 
förbättringsområden har medfört intensiva aktivite-
ter på berörda förskolor och skolor.

Den informationsfilm som på Skolverkets hemsida 
presenterar hur en utbildningsinspektion går till 
spelades in på Centralskolan i samband med utbild-
ningsinspektionen.

Biblioteksverksamheten utvecklas väl, både genom 
att nya tjänster erbjuds och genom ökat öppethål-
lande i nya respektive uppfräschade lokaler.

Under våren genomfördes framgångsrikt en miljö-
konferens med elever från kommunens 6-9-skolor 
samt ett stort antal internationella gäster (elever 
och lärare). 

I arbetet i förskola och skola har olika stödjande 
insatser tagit en ökande roll i form av social och 
emotionell träning, föräldrautbildning, familjeklas-
ser med mera.

Miljöarbete, manifesterat i utmärkelsen Grön 
Flagg, bedrivs på flertalet kommunala förskolor och 
skolor.

Önsvalas förskola expanderade i oktober 2007 med 
en avdelning. 

Ekonomiska fakta mnkr 

 Bokslut Bokslut 
 2007 2006 

Årets resultat -12,8 -8,0 

Resultatövert 6,4 11,4 

Eget kapital -6,4 3,4
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Efterfrågan på plats i förskolan varierar – i Staf-
fanstorpsdelen är det svårt att få plats, medan det 
för närvarande råder en överetablering i Hjärups-
delen. Det huvudsakliga behovet avser barn i 
åldern 1-3 år.

I grundskolan ökar antalet och andelen barn med 
särskilda behov. Resurstilldelningen från beställa-
ren har inte ökat i motsvarande mån.

Framtiden
Många förskolor och skolor signalerar att antalet 
och andelen barn med särskilda behov ökar. Detta 
medför ett utökat behov av extra resurser bland 
annat i form av assistenter och specialpedagoger. 

Miljöarbetet vid kommunens resultatenheter är 

RESULTATENHETER tkr Resultatöverföring Budget Bokslut Differens Ackumulerat
  t. o. m. 2006 2007 2007 Budget - Bokslut resultat 2007

Annero skola 651 -390 -785 -395  -134

Arbetsmarknadsenheten 0 0 -383 -383  -383

Biblioteket 142 -11 10 21  152

Bråhög/Borggårds skolan -98 0 -704 -704  -802

Bråhögsbadet -614 144 -180 -324  -794

Centralskolan 2 967 -250 -257 -7  2 710

Familjedaghem 1 033 -56 -76 -20  957

Fritid -72 0 15 15  -57

Hagalidskolan 1 510 -1 300 -1 315 -15  195

Hjärupslundsskolan 93 -640 -892 -252  -799

Hjärups skola 214 -290 -403 -113  -189

Kostsektionen 369 -257 -5 252  364

Kyrkbyns förskola 319 -124 93 217  412

Kyrkheddinge skola -420 -85 -1 045 -960  -1 465

Lapptäckets förskola 496 -50 -77 -27  419

LSS 281 0 -169 -169  112

Markteknik 420 0 34 34  454

Mellanvångens skola 508 -167 -155 12  353

Musikskolan -87 47 -19 -66  -106

Ordinärt boende -6 863 -1 887 -4 980 -3 093  -11 843

Rehab-verksamhet 208 0 202 202  410

Stanstorps skola 1 110 -270 -1 051 -781  59

Stationsbyns förskola 67 -20 -172 -152  -105

Städservice 618 -104 79 183  697

Särskilt boende 3 998 0 342 342  4 340

Tottarps skola 52 -181 -283 -102  -231

Trekantens förskola -152 78 21 -57  -131

Åkervindans förskola -577 77 -74 -151  -651

Ängslyckans förskola 273 -107 -173 -66  100

Önsvalas förskola -33 -25 -418 -393  -451

SUMMA 6 413  -5 868  -12 820  -6 952  -6 407

prioriterat, intensivt och framgångsrikt. 

Kommunen har svårigheter att rekrytera förskol-
lärare eftersom löneläget för dessa i kommunen är 
relativt lågt jämfört med andra kommuners. 

Många resultatenhetschefer är bekymrade över 
att man inte heller 2008 får full kompensation för 
avtalsbestämda löneökningar.

Familjedaghemsverksamheten står inför stora pröv-
ningar de kommande åren såsom  svårigheter att 
vid pensionsavgångar rekrytera nya dagbarnvårdare 
och konsekvenserna av den nya arbetstidslagen.

Ordinära boendet fortsätter arbetet med att öka 
produktiviteten samt kvaliteten i sitt arbete.
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Redovisningsprinciper och definitioner

Staffanstorps kommun följer den kommunala 
redovisningslagen KRL förutom när det gäller 
anslutningsavgifterna, som har bokförts som in-
komst i investeringsredovisningen enligt av Kom-
munfullmäktige fattat beslut. Föreslagen modell 
har ingen avvikande resultatpåverkande effekt (ej 
taxepåverkande).

Fr. o. m. 2007 följer Staffanstorp Rådet för kom-
munal redovisnings idéskrift om hur redovisning 
av exploateringsverksamheten bör hanteras.  

Markförsäljningar ska resultatföras när ägarbyte/-
försäljning sker. Kommunens nedlagda kostnader 

för så kallade anläggningar – gator och vägar 
ska aktiveras när dessa är färdigställda och kan 
tas i bruk. 

Vid en analys av de årliga effekterna av be-
slutat tillväxtprogram är det under 2009 och 
2010 som effekterna ger upphov till de största 
underskotten. Det har redan tagits medvetna 
steg mot att mildra effekterna av ovanstående. 
Detta har gjorts dels genom att byggnationen av 
Hjärupslundsskolan helt tillgodoser behovet av 
nya skollokaler till och med cirka år 2014, dels 
genom att avsätta 13,5 mnkr i bokslutet 2005 
samt 13,5 mnkr i bokslutet 2006.

Räkenskaper

Definitioner

Avskrivningar
Planmässig årlig nedsättning av anläggningstillgångars 
värde.

Avsättning
Ekonomiska förpliktelser vars storlek och betalnings-
tidpunkt inte är helt bestämd. Den vanligaste avser 
pensionsåtaganden gentemot de anställda.

Balansräkning
Sammanfattning av tillgångar, skulder och eget kapital 
vid en given tidpunkt. Ger mycket information om kom-
munens 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 kortfristiga 
skulder).

Finansieringsanalys/betalningsflödesrapport
Finansieringsanalys/betalningsflödesrapport visar hur 
kommunen finansierat sin verksamhet, det vill säga hur 
pengarna tillförts och hur de har använts. Här ingår 
samtliga in- och utbetalningar, det vill säga även inves-
teringsutgifter och inkomster. Skillnaden mellan tillförda 
och använda medel ger årets kassaflöde eller hur de 
likvida medlen har använts.

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

Kapitalkostnader
Benämning för internränta och avskrivning.

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

Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsin-
komster m. m.

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

Nämndsbidrag
Tillskott av skattemedel som respektive nämnd tagit i 
anspråk under det gångna året, det vill säga den del av 
verksamheten som ej 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 uppkommit 
mellan två givna datum. Resultaträkningen talar om 
för oss vad driften av verksamheterna kostat. Verksam-
hetens kostnader och intäkter specificeras i driftredo-
visningen.

Skulder
Delas in i långfristiga och kortfristiga. Kortfristiga skul-
der 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 mm) och omsättningstill-
gångar (likvida medel, kundfordringar, förråd m. m.)tkr	=	tusentals	kronor							mnkr	=	miljontals	kronor

Räkenskaper
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Resultaträkning, koncernen 
mnkr

    
 Not Bokslut Bokslut

  2007 2006

Verksamhetens intäkter 1 257,1 237,0

Verksamhetens kostnader 2 -893,4 -873,6 

Avskrivningar 3 -37,9 -35,4

Verksamhetens nettokostnader  -674,2 -672,0

Skatteintäkter    690,5 678,9

Generella statsbidrag och  utjämning   46,5 28,3

Finansiella intäkter 4 13,8 27,9

Finansiella kostnader 5 -34,9 -36,1

Resultat före extraordinära poster   41,8 27,1

Extraordinära intäkter    

Extraordinära kostnader     

Skattekostnader   -5,9 -0,8

Årets resultat   35,9 26,3

Räkenskaper

Koncernens redovisning
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 Not Bokslut Bokslut 

  2007 2006

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 6 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  1 284,4 1 106,8

Maskiner och inventarier  69,6 52,3

Övriga materiella anläggningstillgångar  178,1 103,5

Summa materiella anläggningstillgångar  1 532,1 1 262,6

Finansiella anläggningstillgångar 7  

Finansiella anläggningstillgångar  285,3 280,9

Långfristiga fordringar  2,7 

Summa anläggningstillgångar  1 820,1 1 543,5

   

Omsättningstillgångar   

Förråd 8 0,6 0,4

Fordringar 9 120,9 84,2

Exploateringsverksamhet  15,5 26,2

Kortfristiga placeringar 10 5,0 6,6

Kassa och bank 11 139,7 114,5

Summa omsättningstillgångar  281,7 231,9

Summa tillgångar  2 101,7 1 775,4   

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget Kapital 12  

Ingående eget kapital  576,4 392,3

Årets resultat  35,9 26,3

Summa Eget kapital  612,3 418,6

   

Avsättningar   

Avsättning för pensioner m. m. 13 12 18,2

Avsättning skatter  4,9 5,3

Övriga avsättningar  5,9 3,5

Summa avsättningar  22,8 27

   

Skulder   

Långfristiga skulder 14 1 263,3 1 166,9

Kortfristiga skulder 15 203,3 162,9

Summa skulder  1 466,6 1 329,8

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  2 101,7 1 775,4

   

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER     

Ansvarsförbindelser  375,0 318,8

Borgensåtaganden 16 1 415,2 1321,2

Räkenskaper

Balansräkning, koncernen
mnkr

Räkenskaper
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Finansieringsanalys, koncernen
mnkr

Räkenskaper

 Not Bokslut Bokslut

  2007 2006

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Verksamhetens intäkter 1 257,1 237,0

Verksamhetens kostnader 2 -893,4 -873,6 

Justering avsättning pensioner o övriga avsättningar  -3,8 16,5 

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster  1,6 7,3

Verksamhetens nettokostnader  -638,5 -612,8 

 

Skatteintäkter och intäkter av bidrag  737,0 707,2 

Finansiella intäkter 4 14,4 27,9 

Finansiella kostnader 5 -34,9 -36,1 

Extraordinära intäkter   0,0 

Extraordinära kostnader   0,0 

Skattekostnad  -1,1 -0,8

Verksamhetsnetto  76,9 85,5 

  

INVESTERINGVERKSAMHETEN   

Inköp av materiella tillgångar 3, 6 -174,3 -188,8 

Avyttrade materiella tillångar   

Inköp av finansiella tillgångar 7 -6,9 -13,7

Investeringsnetto  -181,2 -202,5 

   

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   

Långfristig upplåning  96,4 129,5 

Övrig finansiering  17,4

Finansieringsnetto  113,8 129,5 

 

Justering för rörelsekapitalets förändring   

Ökning (-) / minskning (+) förråd  -0,2 0,0 

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar  -26,2 -33,0 

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder  40,4 -8,4

  14,0 -41,4 

Förändring av likvida medel  23,5 -28,9 

Likvida medel vid årets början  121,2 150,1 

 

Likvida medel vid årets slut  144,7 121,2 
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Noter, koncernen mnkr

Räkenskaper

 Not  Bokslut   Bokslut  

   2007 2006

Verksamhetens intäkter 1   

Kommunen  146,9 176,9 

Staffanstorpshus AB  168,5 135,8 

SEAB  15,8 15,0 

Avgår koncerninterna poster  -74,1 -70,3 

Realisationsvinst försålda    

fastigheter  0,0 -20,4 

Summa   257,1 237,0  

Verksamhetens kostnader 2   

Kommunen  863,7 841,3  

Staffanstorpshus AB  95,8 91,4 

SEAB  12,9 11,2 

Avgår koncerninterna poster  -74,1 -70,3 

Avgår Avstämmning eget kapital  -4,9  

Summa   893,4 873,6 

Avskrivningar      3   

Kommunen  14,6 13,3 

Staffanstorpshus AB  16,6 13,6 

SEAB  0,0 1,6 

Tillkommer koncerninterna   6,7 6,9 

poster    

Summa   37,9 35,4 

Finansiella intäkter 4   

Kommunen  14,9 28,3 

Staffanstorpshus AB  2,5 1,2 

SEAB  0,5 0,6 

Avgår koncerninterna poster  -4,1 -2,2   

Summa   13,8 27,9 

Finansiella kostnader 5   

Kommunen  0,5 7,2  

Staffanstorpshus AB  37,0 29,5 

SEAB  0,3 0,4 

Tillkommer koncerninterna   -2,9 -1,0 

poster    

Summa   34,9 36,1 

Materiella anläggningstillgångar 6   

Kommunen  177,0 165,7 

Staffanstorpshus AB  1340,8 1237,5 

SEAB  20,7 19,6 

Avgår koncerninterna poster  -6,5 -160,3 

Summa   1 532,0 1 262,5 

Finansiella anläggningstillgångar 7   

Kommunen  357,0 350,6 

Staffanstorpshus AB  1,2 1,2 

SEAB  0,5 0,0 

Staffanstorps Centrum AB  0,2 0,2

Avgår koncerninterna poster  -70,9 -70,9

Summa   288,0 281,1

 Not  Bokslut   Bokslut  

  2007 2006

Förråd 8  

Kommunen  0,0 0,0

Staffanstorpshus AB  0,0 0,0

SEAB  0,6 0,4

Summa   0,6 0,4

Fordringar 9  

Kommunen  60,7 56,1

Staffanstorpshus AB  57,1 39,1

SEAB  3,1 3,1

Avgår koncerninterna poster  0,0 -14,3

Summa   120,9 84,0

Kortfristiga placeringar 10  

Kommunen  0,0 0,0

Staffanstorpshus AB  0,0 0,0

SEAB  5,0 6,6

Summa   5,0 6,6

Kassa och bank 11  

Kommunen  78,7 66,1

Staffanstorpshus AB  56,3 45,3

SEAB  4,7 3,2 

Avgår koncerninterna poster  0,0 0,0

Summa   139,7 114,6

Eget kapital 12   

Kommunen  547,3 527,3 

Staffanstorpshus AB  120,8 99,2 

SEAB  7,9 22,8 

Centrum AB  0,2 0,2 

Avgår koncerninterna poster  -63,9 -231

Summa   612,3 418,5

Avsättningar 13   

Kommunen  15,6 18,2 

Staffanstorpshus AB  2,3 3,6

SEAB  4,9 5,2 

Summa   22,8 27,0

Långfristiga skulder 14  

Kommunen  3,5 2,1

Staffanstorpshus AB  1 260,0 1165,0

SEAB  0,0 0,0

Avgår koncerninterna poster  -0,2 -0,2 

Summa   1 263,3 1 166,9

Kortfristiga skulder 15  

Kommunen  122,5 117,1

Staffanstorpshus AB  72,3 55,4

SEAB  8,5 4,7

Avgår koncerninterna poster  0,0 -14,3

Summa   203,3 162,9

Borgensåtaganden 16  

Kommunen  1 289,5 1195,5

Staffanstorpshus AB  125,7 125,7

SEAB  0,0 0,0

Summa   1 415,2 1 321,2

   

Räkenskaper
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Resultaträkning, kommunen  
mnkr

Räkenskaper

Kommunens redovisning

 Not Bokslut Budget Bokslut Diff

   2007 2007 2006 2007

Verksamhetens intäkter 1 146,9 164,2 176,9 -17,3

varav exploateringsintäkt  14,6   

varav reavinst   0,0  20,4 

Verksamhetens kostnader 2 -863,7 -874,9 -841,3 11,2

Avskrivningar 3 -14,6 -16,8 -13,3 2,2

Verksamhetens nettokostnader  -731,4 -727,5 -677,7 -3,9

      

Skatteintäkter  4 690,5 680,7 678,9 9,8

Generella statsbidrag o utjämning 5 46,5 47,0 28,3 -0,5

Finansiella intäkter 6 14,9 10,4 28,3 4,5

Finansiella kostnader 7 -0,5 -3,4 -7,2 2,9

Resultat före extraordinära poster  20,0 7,2 50,6 12,8

     

Extra ordinära intäkter   0,0  0,0

Extra ordinära kostnader   0,0  0,0

Årets resultat  20,0 7,2 50,6 12,8

     

Avstämning mot balanskravet     

Nettoreavinster    -20,4 

Utdelning fonder  -3,5  -4,6 

Justerat resultat  16,5  25,6 



62

Balansräkning, kommunen  

mnkr

Räkenskaper

  Not Bokslut Budget Bokslut 

   2007 2007 2006 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar 8 177,0 265,7 165,7 

Mark, byggnader o tekniska anläggningar  142,5  127,7 

Maskiner och inventarier  34,5  38,0 

Finansiella anläggningstillgångar 9 357,0 346,2 350,6 

Summa anläggningstillgångar  534,0 611,9 516,3 

       

Omsättningstillgångar       

Fordringar 10 60,7 29,2 56,1 

Exploateringsverksamhet 11 15,5 14,0 26,2 

Kassa och bank 12 78,8 33,2 66,1 

Summa omsättningstillgångar  154,9 76,4 148,4 

        

Summa tillgångar  688,9 688,3 664,7 

       

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER   

Eget Kapital 13     

Eget kapital  547,3 503,9 527,3 

varav årets resultat   20,0 7,2 50,6 

Summa Eget kapital  547,3 511,1 527,3 

       

Avsättningar 14      

Avsättning för pensioner   12,0 4,6 18,2 

Övriga avsättningar  3,6   

Summa avsättningar  15,6 4,6 18,2 

       

Skulder       

Långfristiga skulder 15 3,5 52,5 2,1 

Kortfristiga skulder 16 122,5 120,1 117,1 

Summa skulder  126,0 172,6 119,2 

       

Summa eget kapital,      

avsättningar och skulder  688,9 688,3 664,7 

     

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER         

Pensionsförpliktelser 17 375,0 328,2 318,9 

Övriga borgensåtaganden 18 1 289,6 1 200,0 1 195,5 
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Finansieringsanalys, kommunen 

mnkr

 Not Bokslut Budget Bokslut 

  2007 2007 2006

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat före extra ordinära poster 19 20,0 7,2 50,6 

Justering för av- och nedskrivningar 20 14,6 16,8 13,3 

Ökning / minskning av avsättning 21 -2,6 -1,2 13,0 

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 22 -14,5 -1,5 -22,4 

     

Medel från verksamheten före      

förändring av rörelsekapital  17,5 21,4 54,5 

     

Ökning (-)/minskning(+) kortfristiga fordringar  -4,6 0,0 -26,9 

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga   5,4  -0,6 

skulder   2,4  

Exploatering  10,7 0,0 3,3 

     

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  29,0 23,7 30,3 

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Förvärv materiella anläggninstillgångar 23 -13,3 -37,2 -73,5 

Försäljning materiella anläggningstillgångar 24 2,0 0,0 101,7 

Förvärv finansiella anläggningstillgångar 25 -10,0 0,0 -110,1 

Försäljning finansiella anläggningstillgångar 26 3,5 0,0 100,5 

     

MEDEL FRÅN INVESTERINGVERKSAMHETEN  -17,8 -37,2 18,6 

     

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Nyupptagna lån  0,0 0,0 0,0 

Amortering av skuld 27 1,4 -5,0 -69,0 

Ökning långfristiga fordringar 28 -0,1 1,5 -3,9 

Minskning långfristiga fordringar 29 0,2 0,0 1,8 

     

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  1,5 -3,5 -71,1 

     

ÅRETS KASSAFLÖDE  12,7 -17,0 -22,2 

     

Likvida medel vid årets början  66,1 50,2 88,3 

Likvida medel vid årets slut  78,8 33,2 66,1 
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Noter, kommunen mnkr

Specifikation Not  Bokslut   Bokslut  

  2007 2006

Verksamhetens intäkter 1  

Enligt driftredovisning  628,7 631,4

Avgår interna intäkter  -481,8 -454,5

Verksamhetens intäkter  146,9 176,9

-försäljningsmedel  8,5 6,7

-taxor och avgifter  54,3 57,3

-hyror och arrenden  13,9 14,2

-bidrag  39,7 58,9

-försäljning av verksamheter  15,1 12,5

-försäljning av exploateringsfastigh.  14,6 6,5

-reavinster  0,0 20,4

-övrigt  0,8 0,4

   

Verksamhetens kostnader 2  

Enligt driftredovisning  1 345,5 1 295,8

Avgår interna kostnader  -481,8 -454,5

Verksamhetens kostnader  863,7 841,3

-inköp av anläggnings- och 

underhållsmaterial  2,2 2,9

-vatteninköp för distribution  5,6 5,4

-bidrag  21,0 21,6

-entreprenader och 

köp av verksamhet  199,2 188,0

-konsulttjänster  12,8 9,2

-kostnader för arbetskraft inkl 

pensioner  486,4 485,0

-hyror samt fastighetsservice  71,8 66,0

-bränsle och  energi   5,3 4,6

-förbrukningsinventarier och 

förbrukningsmaterial  31,5 29,1

-div främmande tjänster  9,2 9,7

-tele-, IT-kommunikation och 

postbefordran  4,4 4,0

-transporter och resor  7,7 7,1

-försäkringsavgifter och riskkostnader 4,1 2,1

-avgifter och skatter  2,2 2,3

-övrigt  0,3 4,3

   

Avskrivningar      3  

Avskrivningar   14,6 13,3

Summa   14,6 13,3

    

Skatteintäkter 4  

Preliminära skatteintäkter  678,4 669,9

Slutavräkning   0,3 4,3

Preliminär avräkning  för 2007  11,8 1,9

Mellankommunal utjämning   2,8

   

Summa   690,5 678,9

   

Generellt stb och utj bidrag 5  

Generellt statsbidrag  0,0 8,4

-varav sysselsättningsstöd  0,0 8,4

Inkomstutjämningsbidrag  67,4 62,2

Kostnadsutjämningsavgift  -20,0 -24,4

Regleringsbidrag  19,0 

Regleringsavgift   -0,4

Utjämningsavgift LSS  -19,9 -17,5

   

Summa   46,5 28,3

    

   

Specifikation Not  Bokslut   Bokslut  

  2007 2006

Finansiella intäkter 6  

Utdelning aktier andelar  1,2 1,2

Utdelning fonder  7,5 15,5

Ränteintäkter  3,3 7,3

Avgift borgensåtaganden  2,9 2,3

Återföring nedskrivning   2,0

Summa   14,9 28,3

   

Finansiella kostnader 7  

Räntekostnader  0,2 6,9

Finansiella kostnader pensioner  0,2 0,2

Bankkostnader  0,1 0,1

Summa  0,5 7,2

   

Materiella anläggningstillgångar 8  

Anskaffningsvärde  165,7 186,8

Årets anskaffning  13,3 73,5

Accelererande avskrivningar  -297,5 -284,4

Årets avskrivningar  -14,6 -13,3

Årets avyttringar  -0,1 -81,3

Överflyttat till exploateringsprojekt  -5,3 

Överflyttat från exploateringsprojekt 18,0

Summa   177,0 165,7

   

Specifikation materiella anl. tillg.   

Råmark  2,5 7,7

Mark för bebyggda fastigheter  1,6 0,5

Förvaltningsbyggnader  0,0 0

Skolor  0,0 0

Hyresfastigheter  0,0 0

Förskolor  0,0 0

Idrotts- fritidsanläggningar  3,2 3,7

Publika fastigheter*  100,4 77,9

Pågående ny/till/ombyggnad  0,0 0

Exploateringsfastigheter  0,0 0

VA-verk  24,3 24,7

Fjärrvärmeverk  10,5 13,2

Maskiner och inventarier  34,5 38,0

Summa  177,0 165,7

   

Finansiella anläggningstillgångar 9  

Ingående värde  350,6 336,9

Minskning finansiella 

anläggningstillgångar  -3,6 -102,3

Ökning finansiella 

anläggningstillgångar  10,0 114,0

Återföring  0,0 2,0

Summa   357,0 350,6

   

Specifikation finansiella 

anläggningstillgångar   

Aktier/andelar i koncernföretag   

Staffanstorpshus AB  70,0 70,0

Staffanstorps Energi AB  0,5 0,5

Staffanstorps Centrum AB  0,2 0,2

Summa  70,7 70,7

   

Övriga aktier/andelar   

Aktier   

SYSAV  0,2 0,2

Sydvatten  11,4 11,4

Kommunassurans Syd  0,9 0,9

Upphandlingsbolag  1,0 

Summa  13,5 12,5

   
* Gator, vägar, belysning, parker, industristamspår, 

återvinningscentral, naturprojekt.
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Specifikation Not  Bokslut   Bokslut   

  2007 2006

Andelar   

Kommuninvest i Sverige AB  0,6 0,6 

Aktie- och räntefonder   

Carlsson  63,9 60,9

Danske Bank  46,2 43,7

Summa  110,1 104,6

Obligationer   

Carnegie/Kommuninvest  20,0 20,0

Kaupthing ränteobligation  40,0 40,0

Kaupthing valutaobligation  10,0 10,0

Carnegie vegaobligation  20,0 20,0

Carnegie indexkupong  70,0 70,0

Summa  160,0 160,0

Långfristiga fordringar   

Övriga  2,0 2,1

Summa  2,0 2,1

Bostadsrätter  0,1 0,1

Fordringar 10  

Kundfordringar  16,7 20,8

Div kortfristiga fordringar  11,8 23,0

  varav   

  momsfordringar  11,5 17,3

  statsbidragsfordringar  0,1 1,4

  personaldatorer  0,1 0,2

  kortfristig del av 

  långfristig fordran  0,1 1,7

  kortfristig fordran inom koncernen  0,0 2,3

  övriga kortfristiga fordringar  0,0 0,1

Förutbetalda kostnader  7,1 0,3

Upplupna intäkter  22,4 0,3

  varav   

  hyresintäkter  0,3 

  statsbidrag  1,6 

  EU-bidrag  2,0 

  övriga  upplupna intäkter  4,6 

  skatteintäkter  13,9  

Interimsfordringar  2,7 11,6

Summa   60,7 56,1

Exploateringsverksamhet 11  

Bostadsområden  13,0 -3,0

Industriområden  2,5 29,2

Tomter till försäljning   0,0

Summa   15,5 26,2

Kassa och bank 12  

Bank och postgiro  78,8 66,1

Summa   78,8 66,1

Eget kapital 13    

Ingående eget kapital enligt 

fast ställd balansräkning  527,3 476,7

   

Årets resultat  20,0 50,6

  varav reavinst   20,4

  varav öronmärkt Tillväxt 7000   30,2

Utgående balans  547,3 527,3

Fördelning utgående balans   

Anläggningskapital  515,0 496,0

Rörelsekapital  32,3 31,3

Summa   547,3 527,3

Varav   

Kommunen  546,6 522,6

VA-verket  1,4 5,6

Fjärrvärmeverket  -0,7 -0,9

   

Specifikation Not  Bokslut   Bokslut  

  2007 2006

Avsättningar 14  

Avsättning för pensioner   

Ingående saldo  18,2 5,2

Årets nyintjänande  5,0 13,0

- varav grundändring  0,2 

Pensionslösningar  -11,2 12,4

Summa   12,0 18,2

Varav löneskatt  2,4 3,5

   

Övriga avsättningar   

Avsättning för infrastrukturanläggning 3,6 

Summa avsättningar  15,6 

   

Långfristiga skulder 15  

Checkkredit  2,8 1,4

Lån fastigheter och anläggningar  0,0 0,0

Återbetalning OVK  0,1 0,1

Förvaltade medel  0,4 0,5

Staffanstorps Centrum AB  0,2 0,2

Summa   3,5 2,1

   

Kortfristiga skulder 16  

Leverantörsskulder  39,0 41,2

Moms redovisningskonto  0,3 2,6

Personalens skatter, avdrag, 

arbetsgivaravgifter  16,4 16,1

Pensionskostnader avgiftsbestämd del 18,7 14,6

Timlöner m. m. december månad  3,5 3,6

Förutbetalda hyresintäkter  1,3 1,3

Förutbetalda skatteintäkter  0,0 0,5

Interimsskulder  13,8 9,5

Semester- och övertidsskuld  29,5 27,7

Summa   122,5 117,1

   

Ansvarsförbindelse 17  

Ingående värde enligt 

årsredovisning  318,8 289,4

Intjänat under året   56,2 29,4

- varav grundändring  52,7 

Utgående värde   375,0 318,8

Varav löneskatt  73,2 62,3

   

Borgensåtaganden 18  

Staffanstorpshus AB  1 258,9 1 165,4

AB Sydvatten  24,4 24,5

SYSAV  1,9 1,7

Föreningar  3,8 3,8

Egna hem, småhus med bostadsrätt  0,6 0,1

Summa   1 289,6 1 195,5

   

Staffanstorps kommun har i mars 1995 KF §22, ingått en  
solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i  
Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Detta borgensåtagande 
är i ett underavtal begränsat till den låneskuld som kommun- 
koncernen har i Kommuninvest. Vid årsskiftet 2007
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Noter finansieringsanalys, kommunen mnkr

 Not Bokslut  Bokslut

  2007 2006

Resultat före extra ordinära poster 19  

Enligt resultaträkning  20,0 50,6

Summa  20,0 50,6

   

Justering för av- och nedskrivning 20  

Avskrivningar enligt resultaträkning  14,6 13,3

Nedskrivning enligt balansräkning  0,0 0,0

Summa  14,6 13,3

   

Ökning/minskning av avsättningar 21  

Pensionsavsättning  -6,2 13,0

Avsättning infrastruktur  3,6 

Summa  -2,6 13,0

   

Justering för övriga ej 

likvidpåverkande poster 22  

Överföring från exploatering  -14,5 0,0

Reavinst  0,0 -20,4

Summa  -14,5 -20,4

   

Förvärv materiella anläggningstillgångar 23  

Investeringar netto  -13,3 -73,5

Summa  -13,3 -73,5

   

Försäljning  materiella anläggnings-

tillgångar 24  

Försäljningspris materiella anläggningar  2,0 101,7

Summa  2,0 101,7

   

Förvärv finansiella anläggningstillgångar 25  

Aktier och andelar   -10,0 -20,1

Obligationer  0,0 -90,0

Summa  -10,0 -110,1

   

Försäljning finansiella 

anläggningstillgångar 26  

Aktier och andelar   3,5 0,5

Obligationer  0,0 100,0

Summa  3,5 100,5

   

Minskning av långfristiga skulder 27  

Amortering  1,4 -69,0

Summa  1,4 -69,0

   

Ökning långfristiga fordringar 28  

Upplösning LSS-fond  0,0 -2,9

Övriga långfristiga fordringar  -0,1 -1,0

Summa  -0,1 -3,9

   

Minskning långfristiga fordringar 29  

Sydvatten   1,7

Övriga  fordringar  0,2 0,1

Summa  0,2 1,8
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Driftsredovisning, kommunen tkr

Nämnd/Enhet  Intäkter Kostnader Netto  Budget  Avvikelse 

        2007    

               

Skattefinansierad verksamhet  

Nämnder 88 716 812 858 -724 142 -720 342 -3 800

Politisk verksamhet 8 2 731 -2 723 -2 407 -316

Kommunstyrelsen 20 531 117 856 -97 325 -91 487 -5 838

Tekniska nämnden 519 26 301 -25 782 -25 005 -777

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 4 470 1 509 2 961 2 732 229

Kultur- och fritidsnämnden 3 230 31 580 -28 350 -27 651 -699

Barn- och utbildningsnämnden 35 880 455 978 -420 098 -420 354 256

Socialnämnden 24 078 176 903 -152 825 -156 170 3 345

Resultatenheter 490 175 502 997 -12 822 -5 868 -6 954

Anneroskola/förskola 25 512 26 296 -784 -390 -394

Arbetslivscentrum 3 799 4 182 -383 0 -383

Bibliotek 8 761 8 751 10 -11 21

Bråhög/Borggård skola/förskola 30 308 31 011 -703 0 -703

Bråhögsbadet 6 475 6 655 -180 144 -324

Centralskolan 30 246 30 503 -257 -250 -7

Familjedaghem 6 726 6 802 -76 -56 -20

Fritidsgårdar 3 671 3 656 15 0 15

Hagalidskolan 36 905 38 220 -1 315 -1 300 -15

Hjäruplundsskolan 18 575 19 468 -893 -640 -253

Hjärups skola 29 453 29 856 -403 -290 -113

Kostsektionen 17 497 17 502 -5 -257 252

Kyrkbyns förskola 6 869 6 777 92 -124 216

Kyrkheddinge skola 7 115 8 160 -1 045 -85 -960

Lapptäckets förskola 4 505 4 582 -77 -50 -27

LSS-verksamheten 27 601 27 770 -169 0 -169

Markteknik 32 037 32 003 34 0 34

Mellanvångens skola/förskola 22 156 22 311 -155 -167 12

Musikskola 4 042 4 061 -19 47 -66

Ordinärt boende 33 755 38 736 -4 981 -1 887 -3 094

Rehab-verksamheten 6 585 6 383 202 0 202

Stanstorps skola 21 773 22 824 -1 051 -270 -781

Stationsbyns förskola 6 386 6 558 -172 -20 -152

Städservice 8 327 8 248 79 -104 183

Sårskilt boende 59 150 58 808 342 0 342

Tottarps skola 4 504 4 787 -283 -181 -102

Trekantens förskola 9 073 9 052 21 78 -57

Åkervindans förskola 3 134 3 208 -74 77 -151

Ängslyckans förskola 8 322 8 495 -173 -107 -66

Önsvalas förskola 6 913 7 332 -419 -25 -394

Summa skattefinansierad 578 891 1 315 855 -736 964 -726 210 -10 754

Avgiftsfinansierad verksamhet     

Balansenhet VA 26 250 30 499 -4 249 18 -4 267

Balansenhet Fjärrvärme 3 508 3 285 223 314 -91

Renhållning 5 182 5 782 -600 123 -723

Summa avgiftsfinansierad 34 940 39 566 -4 626 455 -5 081

Finansiering 22 999 12 935 

Summa finansiering 22 999 12 935   

Avgår avskrivningar  -14 636   

Intern ränta  -7 727 -7 727   

Avgår finansiella kostnader/Intäkter -14 955 -507   

Exploateringsintäkt 14 554    

Summa 628 702 1 345 486   

Interna poster -481 834 -481 834   

Summa 146 868 863 652   
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 Endast fleråriga projekt

 Bokslut Budget Avvikelse Projekt- Projekt- Projekt- Färdigställt

 2007 2007 2007 Budget utfall 0712  prognos 2007

KOMMUNSTYRELSEN       

       

Ledning        

Hjärups skola inventarier 347 300 -47 6 000 7 574 7 574 *

       

Internservice       

IT infrastruktur 3 121 4 000 879    

       

Räddningstjänst       

Radiokomsystem RAKEL 0 350 350    *

Stegar, Lomma Räddningstjänst 48 70 22    *

Rökskydd, Lomma Räddningstjänst 117 125 8    *

Personsökare Lomma Räddningstjänst 70 70 0    *

       

       

RESULTATENHETER       

       

Musikskolan, instrument, inventarier 0 75 75    *

Biblioteket, book-it-server 131 130 -1    *

Biblioteket, Utlåningsautomat Hjärup 102 125 23    *

Biblioteket, datorer, läsapparat 30 80 50    *

Fritid, inventarier 0 25 25    *

Summa KS 3 966 5 350 1 384 6 000 7 574 7 574 

       

       

KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN       

Konstnärlig utsmyckning 49 171 122    

       

       

BARN-UTBILDNINGSNÄMNDEN       

Barnomsorgssystem 219 210 -9    *

       

       

SOCIALNÄMNDEN       

Solmoduler i WM-oms 0 162 162    *

Inventarier nytt LSS-boende 0 100 100    *

Summa Socialnämnden 0 262 262    

       

Räkenskaper

Investeringsredovisning, kommunen
mnkr
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Forts. Investeringsredovisning, kommunen mnkr

 Endast fleråriga projekt

 Bokslut Budget Avvikelse Projekt- Projekt- Projekt- Färdigställt

 2007 2007 2007 Budget utfall 0712  prognos 2007

TEKNISKA NÄMNDEN       

Skattefinansierad verksamhet       

Gång- och cykelvägnätet 28 400 372    

Ökad trafiksäkerhet i bostadsomr. 1 120 1 500 380    

Ombyggnad Järnvägsgatan 10 150 140 0 -1 083 0 

Väg till ny skola Hjärup 0 0 0 1 100 1 273 1 273 *

NIP-projekt 85 170 85 255 170 205 

Lekplatser 2 034 2 025 -9 4 400 3 851 6 000 

Gatubelysningsarmaturer utbyte 200 1 866 1 666 6 000 2 393 4 500 

Toppbeläggningar/utformn.gator 995 1 500 505 6 000 3 916 6 000 

Ombyggnad av Bråhögsplatsen 73 2 000 1 927 2 000 168 4 000 

Förnyelse grönytor/träd/försköning 261 3 000 2 739 9 000 261 9 000 

Belysning 21 1 000 979 1 000 21 1 000 

Tillgänglighetsanpassning 113 500 387 2 000 113 2 500 

Summa skattefinansierat 4 940 14 111 9 171 31 755 11 083 34 478 

       

VA-verket       

Servisledningar 1 719 0 -1 719    

Ombyggnad pumpstation Maskinvägen 0 0 0 2 000 41 2 000 

GIS / VA-verksamhetsprogram 221 119 -102 382 221 382 

Inloppsanordningar reningsverket 713 4 000 3 287 4 000 713 6 500 

Ombyggnad avloppsledningar landsbygden 404 1 000 596 1 000 404 1 000 

Borggårdsdiket 500 3 000 2 500 3 000 500 4 300 

Hästhagen 500 0 -500 0 500 3 800 

Kvarvarande VA-investeringsram  0 1 000 1 000    

Summa  4 057 9 119 5 062 10 382 2 379 17 982 

       

Renhållningen       

Åvc/komposteringsplatta 0 7 300 7 300 7 300 0 3 075 

Summa 0 7 300 7 300 7 300 0 3 075 

       

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS-

NÄMNDEN (MoS)       

Geografiskt informationssystem 0 325 325 545 220 545 

GIS-paketet 23 505 482 556 23 556 

GIS, verksamhetsprogram MoS 32 208 176    

GIS, verksamhetsprogram BUN 0 151 151 151  151 

Summa 55 1 189 1 134 1 252 243 1 252 

       

Summa Nettoinvesteringar 13 286 37 712 24 426 56 689 21 279 64 361 

       

Investeringsvolym mnkr 13,3 37,7 24,4 56,7 21,3 64,4 

 



70 Räkenskaper

 Ingående Prognos Prognos 2007-12-31

 balans Utgående RR Resultaträkningen BR balansräkningen Driftsred.

  balans  Mark-  Markproj-  Omsättnings-  Anläggnings-  Infrastr. Kap.kostn.

Projekt 070101 071231  försäljning  kostnader tillgångar  tillgångar  avsättn. 2008

 

904 Hagalids bost.område

Mark‐planläggningsdel  775  752  2 225 -864 -40 0  0

Tekniska anläggningar -117 -1 053  0  0 -936 -587  0 -47

VA‐anläggningar 963  1 754  0  0  0  1 653  0  116

Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0 0  

Resultat  1 620  1 452  2 225 -864 -976  1 066  0  69

922 Biblioteksgården

Mark‐planläggningsdel ‐ -906  1 542  2 800 -1 109 -96  0  0 0

Tekniska anläggningar  -10 -10  0  0 -63  0  0

VA‐anläggningar ‐ -41 -46  0  0 -46  0  0

Infrastrukturersättning  0  0  0  0  0  0  0

Resultat ‐ -956  1 487  2 800 -1 109 -205  0  0  0

9231 Farinvägen 1

Mark‐planläggningsdel  3 120  3 201  4 500 -920 -58  0  0

Tekniska anläggningar ‐ -562 -587  0  0  0 -908  0 -73

VA‐anläggningar ‐ -318 -332  0  0  0 -332  0  -23

Infrastrukturersättning  0  0  0  0  0  0  0

Resultat  2 241  2 283  4 500 -920 -58 -1 240  0 -96

924 Sirapsvägen

Mark‐planläggningsdel  184  192  1 795 -1 441  0  0  0

Tekniska anläggningar ‐ -233  -243 0   0   0 0 -404  0 -32

VA‐anläggningar ‐ -1 305  -1 364  0  0  0 -1 364  0 -95

Infrastrukturersättning   0  0  0  0  0  0  0

Resultat ‐ -1 355 ‐ -1 416  1 795 -1 441  0 -1 768  0 -127

926 Stanstad IV

Mark‐planläggningsdel 5 006  5 220  5 663 -359  0  0  0 0

Tekniska anläggningar -71 -74  0  0 -158  0  0

VA‐anläggningar ‐ -1 066 -134  0  0  0 -134  0 -9

Infrastrukturersättning  0  0  0  0  0  0  0

Resultat  3 869  5 012  5 663 -359 -158 -134  0 -9

Exploateringsredovisning, kommunen
tkr
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 Ingående Prognos Prognos 2007-12-31

 balans Utgående RR Resultaträkningen BR balansräkningen Driftsred.

  balans  Mark-  Markproj-  Omsättnings-  Anläggnings-  Infrastr. Kap.kostn.

Projekt 070101 071231  försäljning  kostnader tillgångar  tillgångar  avsättn. 2008

 

904 Hagalids bost.område

Mark‐planläggningsdel  775  752  2 225 -864 -40 0  0

Tekniska anläggningar -117 -1 053  0  0 -936 -587  0 -47

VA‐anläggningar 963  1 754  0  0  0  1 653  0  116

Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0 0  

Resultat  1 620  1 452  2 225 -864 -976  1 066  0  69

922 Biblioteksgården

Mark‐planläggningsdel ‐ -906  1 542  2 800 -1 109 -96  0  0 0

Tekniska anläggningar  -10 -10  0  0 -63  0  0

VA‐anläggningar ‐ -41 -46  0  0 -46  0  0

Infrastrukturersättning  0  0  0  0  0  0  0

Resultat ‐ -956  1 487  2 800 -1 109 -205  0  0  0

9231 Farinvägen 1

Mark‐planläggningsdel  3 120  3 201  4 500 -920 -58  0  0

Tekniska anläggningar ‐ -562 -587  0  0  0 -908  0 -73

VA‐anläggningar ‐ -318 -332  0  0  0 -332  0  -23

Infrastrukturersättning  0  0  0  0  0  0  0

Resultat  2 241  2 283  4 500 -920 -58 -1 240  0 -96

924 Sirapsvägen

Mark‐planläggningsdel  184  192  1 795 -1 441  0  0  0

Tekniska anläggningar ‐ -233  -243 0   0   0 0 -404  0 -32

VA‐anläggningar ‐ -1 305  -1 364  0  0  0 -1 364  0 -95

Infrastrukturersättning   0  0  0  0  0  0  0

Resultat ‐ -1 355 ‐ -1 416  1 795 -1 441  0 -1 768  0 -127

926 Stanstad IV

Mark‐planläggningsdel 5 006  5 220  5 663 -359  0  0  0 0

Tekniska anläggningar -71 -74  0  0 -158  0  0

VA‐anläggningar ‐ -1 066 -134  0  0  0 -134  0 -9

Infrastrukturersättning  0  0  0  0  0  0  0

Resultat  3 869  5 012  5 663 -359 -158 -134  0 -9

Räkenskaper

Forts. Exploateringsredovisning, kommunen tkr

 Ingående Prognos Prognos 2007-12-31

 balans Utgående RR Resultaträkningen BR balansräkningen Driftsred.

  balans  Mark-  Markproj-  Omsättnings-  Anläggnings-  Infrastr. Kap.kostn.

Projekt 070101 071231  försäljning  kostnader tillgångar  tillgångar  avsättn. 2008

927 Vikhem gemensamt

Mark‐planläggningsdel ‐ -1 444  -1 506  0  0 -1 506  0  0

Tekniska anläggningar ‐ -317 -293  0  0 -294  0  0

VA‐anläggningar ‐ -325 -318  0  0 -318  0  0

Infrastrukturersättning  0  0  0  0  0  0  0

Resultat ‐ -2 087  ‐-2 118  0  0 -2 118  0  0  0

9271 Vikhem 1

Mark‐planläggningsdel ‐ -232 -280  0  0 -280  0  0

Tekniska anläggningar  0 -60  0  0 -60  0  0

VA‐anläggningar ‐ -112 -401  0  0 -401  0  0

Infrastrukturersättning  0  1 800  0  0  0  0  1 800

Resultat ‐ -343  1 060  0  0 -741  0  1 800  0

9272 Vikhem II

Mark‐planläggningsdel 0 -371  0  0‐ -371  0  0

Tekniska anläggningar  0 -41  0  0 -41  0  0

VA‐anläggningar  0 -45  0  0 -45  0  0

Infrastrukturersättning  0  0  0  0  0  0  0

Resultat  0 -457  0  0 -457  0  0  0

928 Jakriborg II

Mark‐planläggningsdel  0 -41  0  0 -41  0  0

Tekniska anläggningar  0  0  0  0  0  0  0

VA‐anläggningar  0 20  0  0 20  0  0

Infrastrukturersättning  0  0  0  0  0  0  0

Resultat  0 ‐ -61  0  0 ‐ -61  0  0  

929 Hästhagen

Mark‐planläggningsdel  0‐ -67  0  0 -67  0  0

Tekniska anläggningar  0  0  0  0  0  0  0

VA‐anläggningar  0  ‐-9  0  0  ‐-9  0  0

Infrastrukturersättning  0  1 375  0  0  0  0  1 375

Resultat  0  1 299  0  0 -76  0  1 375  0
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Forts. Exploateringsredovisning, kommunen tkr

 Ingående Prognos Prognos 2007-12-31

 balans Utgående RR Resultaträkningen BR balansräkningen Driftsred.

  balans  Mark-  Markproj-  Omsättnings-  Anläggnings-  Infrastr. Kap.kostn.

Projekt 070101 071231  försäljning  kostnader tillgångar  tillgångar  avsättn. 2008

930 Åkershus

Mark‐planläggningsdel  0 -127  0  0 -127  0  0

Tekniska anläggningar  0  0  0  0  0  0  0 

VA‐anläggningar  0  1 023  0  0  0  1 023  0  72

Infrastrukturersättning  0  0  0  0  0  0  0

Resultat 0  896  0  0 ‐ -127  1 023  0  72

931 Bergströmshusen

Mark‐planläggningsdel  0 -110  0  0 -110  0  0

Tekniska anläggningar  0  0  0  0  0  0  0

VA‐anläggningar  0  ‐-67  0  0 -67  0  0

Infrastrukturersättning  0  0  0  0  0  0  0

Resultat  0 -177  0  0 -177  0  0  0

932 Hjärup NO

Mark‐planläggningsdel  0 -3  0  0 -3  0  0

Tekniska anläggningar  0  0  0  0  0  0  0

VA‐anläggningar  0  -759  0  0 -759  0  0

Infrastrukturersättning  0  0  0  0  0  0  0

Resultat  0 -762  0  0 -762  0  0  0 

9321 Hjärup NO I

Mark‐planläggningsdel  0 -175  0  0 -175  0  0

Tekniska anläggningar  0  0  0  0  0  0  0

VA‐anläggningar  0 -261  0  0 -261  0  0

Infrastrukturersättning  0  0  0  0  0  0  0

Resultat  0 -436  0  0 -436  0  0  0

933 Nordanå Duvemåla

Mark‐planläggningsdel  0 -132  0  0  -132  0  0

Tekniska anläggningar  0  0  0  0  0  0  0

VA‐anläggningar  0  0  0  0  0  0  0

Infrastrukturersättning  0  0  0  0  0  0  0

Resultat  0 -132  0  0 -132  0  0  0
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Forts. Exploateringsredovisning, kommunen tkr

 Ingående Prognos Prognos 2007-12-31

 balans Utgående RR Resultaträkningen BR balansräkningen Driftsred.

  balans  Mark-  Markproj-  Omsättnings-  Anläggnings-  Infrastr. Kap.kostn.

Projekt 070101 071231  försäljning  kostnader tillgångar  tillgångar  avsättn. 2008

934 Gitarrvägen

Mark‐planläggningsdel  0  -63  204 -204  -63  0  0 

Tekniska anläggningar  0 -1 514  0  0 -1 514  0  0

VA‐anläggningar  0  439  0  0  439  0  0

Infrastrukturersättning  0  405  0  0  0  0  405

Resultat  0 -733  204 -204 -1 138  0  405  0

935 Hjärup Centrum

Mark‐planläggningsdel  0 -5 458  0  0  ‐-5 458  0  0

Tekniska anläggningar  0  0  0  0  0  0  0

VA‐anläggningar  0  0  0  0  0  0  0

Infrastrukturersättning  0  0  0  0  0  0  0

Resultat  0  ‐-5 458  0  0 -5 458  0  0  0

953 Brågarps ind.område

Mark‐planläggningsdel ‐ -1 137  1 286  5 733 -5 022 1 566  0  0

Tekniska anläggningar  -5 269 -5 506  0  0  0 -6 496  0 -523

VA‐anläggningar  110  184  0  0  0  184  0  13

Infrastrukturersättning  0  0  0  0  0  0  0

Resultat ‐ -6 296 -4 036  5 733 -5 022  1 566  -6 312  0 -510

954 Stp Företagspark

Mark‐planläggningsdel ‐ -7 391  413  7 509 -5 956  1 282  0  0

Tekniska anläggningar ‐ -10 471 -10 095  0  0  0 -12 519  0 -1 007

VA‐anläggningar ‐ -5 046 -5 315  0  0 -5 315  0  0

Infrastrukturersättning  0  0  0  0  0  0  0

Resultat ‐ -22 909 -14 998  7 509 -5 956  -4 033 -12 519  0 -1 007

Totalt

Mark‐planläggningsdel ‐ -2 025  4 273  30 429 -15 875 ‐ -5 679  0  0  0

Tekniska anläggningar ‐ -17 051 -19 477  0  0 -3 066 -20 914  0 -1 682

VA‐anläggningar ‐ -7 140 ‐ -5 671  0  0 -6 802  1 030  0  74

Infrastrukturersättning  0  3 580  0  0  0  0  3 580  0

Resultat ‐ -26 215 -17 294  30 429 -15 875 -15 547 -19 884  3 580 -1 608

   Nettointäkt  14 554
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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
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www.staffanstorp.se

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


