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Kommunen i dialog med medborgarna om

framtidens kommun

”Vi har mycket att lära av varandra”

Tuffaste åren i mannaminne
Kommunens ekonomichef ser bistert på framtiden

Läs mer om Staffanstorps nya vänort, Killarney på Irland



Staffanstorps kommun har ambi-
tionen att vara en attraktiv boende-
kommun. Det ställer höga krav på 
planeringen av nya bostadsområden 
och den kommunala servicen i form 
av förskola, skola, vård och omsorg 
och kommunikationer. Under 2008 
sjösattes ett större projekt om fram-
tidens kommun, där perspektivet 
sattes 30 år framåt i tiden. Tanken 
är att utgå från nuläget och det som 
har varit, för att kunna blicka in i 
framtiden. 

Under hösten 2008 fick medborgar-
na möjlighet att tycka till om Staf-
fanstorps kommuns framtid, genom 
dialogmöten med olika målgrup-
per. Bland annat fick kommunens 
skolungdomar lov att diskutera och 
framföra sina åsikter om kommu-
nens utveckling. För föräldrar ord-
nades ett speciellt möte på temat hur 
Staffanstorps kommun ska utveckla 
sig inom barnomsorg, skola och bo-

Trots oroligheterna 
på finansmarknaden 
gjorde Staffanstorps 
kommun ett plusre-
sultat förra året på 
drygt 17 miljoner kro-
nor. Det är elfte året 
i rad vi visar positiva 
resultat, något som 
känns tryggt och gör oss bättre rustade 
än många andra. 

De närmaste åren kommer dock att bli 
kännbara för kommunens ekonomi. 
Högre arbetslöshet och vikande skatte-
underlag, gör att vi måste strama åt ut-
gifterna. I praktiken innebär det att en 
del projekt sätts på stand-by och att vi 
effektiviserar de kommunala verksam-
heterna. Vi kommer däremot inte att 
acceptera att kvaliteten på kommunens 
service försämras. 

Det ansträngda ekonomiska läget inne-
bär att vi inte planerar för några ytterli-
gare skattesänkningar under innevaran-
de mandatperiod. Vår strategi har varit 
att sänka skatten i etapper, för att inte 
riskera att behöva höja skatten igen vid 
sämre ekonomiska tider. I den rådande 
situationen är vår högsta prioritet att se 
till att kommunens verksamheter ges så 
stabila förutsättningar som möjligt. Jag 
tror att Staffanstorpsborna har förstå-
else för detta beslut och hellre ser att vi 
lägger resurserna på att behålla en god 
kvalitet på kommunens förskolor, skolor 
och äldreomsorg, än att genomföra yt-
terligare skattesänkningar. 

Att vi tvingas hushålla med kommunens 
resurser, betyder inte att vi slutar blicka 
framåt. Efter regn kommer solsken och 
då ska vi stå redo att förverkliga de visio-
ner och mål vi har föresatt oss. I höstas 
sjösatte vi projektet ”Framtidens kom-
mun – perspektiv 2038”. Detta arbete 
resulterade under hösten i en rad tema-
baserade medborgardialoger och gen-
svaret från Staffanstorps invånare var 
positivt. Det ingjuter mod och tillförsikt 
inför framtiden!

Michael Sandin
Kommunstyrelsens ordförande

Bäste Staffanstorpsbo!

Framtidens kommun 
– perspektiv 2038

ende. Likaså arrangerades en spe-
ciell kvinnodialog och ett samråds-
möte för kommunens föreningar.  
Bland de synpunkter som samlades 
in, råder störst enighet kring att 
Staffanstorp kommun ska: 

•	Värna	den	goda	jorden

Staffanstorps kommun har en lång tra-
dition av att arbeta internationellt.  Den 
första vänortskontakten knöts redan 
på 1950-talet med finska Viitasaari och 
sedan dess har flera vänorter tillkom-
mit. Hösten 2008 knöts vänortsband 
med irländska Killarney. I centrum för 
de båda kommunernas samarbete står 
trygghets- och drogförebyggande frå-
gor. I Staffanstorp arbetar man utifrån 

•	Värna	den	goda	jorden

•	Bygga	ut	spårväg	och	tåg

•	Bygga	ut	tätorterna,	
	 men	låta	grönområdena		
 vara kvar

•	Utveckla	Uppåkra	till	ett		
	 framtida	arkeologiskt	
	 centrum

•	Bevara	ett	varierat	
 boende i kommunen

•	Bevara	bymiljöerna	på	
	 landsbygden	

”Vi	har	mycket	att	lära	av	varandra”
ett geografiskt perspektiv, där många ak-
törer, som till exempel polis, skola, poli-
tiker och socialtjänst är inblandade. Kil-
larney å sin sida, har en mer traditionell 
modell, där de olika enheterna arbetar 
separat från varandra. 

– Vi har massor att lära av Staffanstorp på 
detta område och vi vet att de har lagt ner 
mycket jobb på detta. Hos oss har vi ett 
mer formellt sätt att arbeta, men vi håller >



”Vi	har	massor	att	lära	av	Staffanstorp	på	
detta	område.	Hos	oss	har	vi	ett	mer	formellt	

sätt	att	arbeta	på	den	lokala	nivån.”

Ekonomichefen	förutspår:	

Tuffa	år	att	vänta

– Vi har en stabil 
ekonomi, trots 
lågkonjunkturen. Förra årets plusresul-
tat på 17,4 miljoner kronor var 4,5 
miljoner kronor bättre än budgeterat. 
Dessutom har 40 av 49 mål som har 
ställts upp av kommunfullmäktige 
uppnåtts, säger Unto Järvirova, ekono-
michef i Staffanstorps kommun.  

Vis av erfarenhet vet Unto Järvirova 
att det är av största vikt att inte slå sig 
till ro när ekonomin är i balans.  Posi-
tiva resultat krävs i högkonjunktur, för 
att även klara lågkonjunktur utan att 
skära ned. 

– 2009 och 2010 kommer att vara de 
tuffaste åren i mannaminne. Finans-
krisen har inneburit att de förväntade 
intäktsökningarna för Staffanstorp 
sjunkit betydligt. Vi räknar med att 
få in cirka 40 miljoner kronor mindre 
2009-2010, jämfört med ett högkon-
junktursår, förutspår Unto Järvirova. 

Vilket resultat krävs i en högkonjunk-
tur för att även klara en lågkonjunk-
tur?

– Resultatnivån är givetvis beroende av 
om kommunen ökar i befolkning från 
år till år, eftersom investeringsnivån då 
är högre än om kommunen inte växer. 
För Staffanstorps del bör riktvärdet 
vara att resultatet i toppen av en hög-
konjunktur bör ligga på cirka tre pro-
cent av skatteintäkter och utjämning. 
I en lågkonjunktur kan resultatet til-
låtas att sjunka ned till en procent av 
skatteintäkter och utjämning, utan att 
större besparingsåtgärder måste vidtas 
i verksamheterna. Fördelen med den 
strategin är att verksamhetsplanering-
en underlättas, eftersom ryckigheten 
försvinner. Om resultatet i en hög-
konjunktur budgeteras för lågt, kan 
det innebära att kraftiga besparingar 
måste till när konjunkturen viker.

turister, än för våra egna invånare. Men 
det håller på att förbättras nu, menar Mi-
chael O’Leary. 

Ingalill Hellberg framhåller just Killarney 
småskaliga sätt att arbeta med turismen 
som en förebild för Staffanstorps kom-
mun. Det gäller att hitta de turistiska 
inslagen i vardagen, snarare än att satsa 
storskaligt, menar hon.  

Gemensamt för båda kommunerna är en 
önskan om att vidga vyerna hos framfö-
rallt orternas skolungdomar. Att engelska 
är ett gemensamt språk och att man kan 
förstå varandra utan tolk, gör att det lätt 
kan bli utbyte mellan många olika nivåer. 
Planen är också att vänortsutbytet mellan 
Staffanstorp och Killarney ska gagna nä-
ringsliv, skolungdomar och föreningsliv. 

– Vänortssamarbete för oss är att utbyta 
erfarenheter mellan skolungdomar och 
näringslivet – inte att politiker och tjäns-
temän ska träffas. Vi vill att våra unga ska 
möta världen, säger Michael O’Leary. 

Michael O’Leary, 
Killarneys 

stadsdirektör. 

Turistmagneten Killarney är känd för sina natursköna omgivningar.

på att lägga en plattform för hur vi kan 
arbeta med dessa frågor. Vi beundrar den 
svenska modellen och har fått mycket ut 
av att studera den på närmare håll i våra 
kontakter med Staffanstorp, säger Killar-
neys stadsdirektör, Michael O’Leary. 

I likhet med Staffanstorp är Killarney 
medlemmar av det internationella nät-
verket ECAD, som ska motverka legali-
sering av narkotika och utveckla nya me-
toder i kampen mot narkotika. Det var 
också här som de första initiativen togs 
till vänortssamarbetet. 

– Vi träffade Killarney genom ECAD och 
vi upptäckte att bägge orterna har ett 
stort engagemang i sociala frågor. Vi har 
mycket att lära av varandra och vi har 
kommit olika långt på olika områden. 
Killarney är väldigt duktiga på arbets-
marknadsåtgärder för unga, medan vi 
ligger i framkant när det gäller att före-
bygga missbruk, bekräftar Staffanstorps 
kommundirektör Ingalill Hellberg. 

Utbyte av erfarenheter sker inte bara 
inom säkerhets- och trygghetsfrågor, utan 
även inom turism. Med sin belägenhet i 
Killarneys nationalpark på södra Irland 
och känt för sina historiska och vackra 
omgivningar, är Killarney ett välbesökt 
turistmål. 

– Vi kan lära Staffanstorp en hel del om 
turistarbetet, som är vår styrka. Vi har 
lagt ner mycket möda på att göra vår 
miljö attraktiv. Staffanstorp är mer av 
en boendekommun, även om man lägger 
stor vikt vid det internationella utbytet. 
Killarneys svaghet är nog att vi har sett 
mer på hur vi kan förbättra det för våra 



Visste	du	att…

Om du vill ta del av Staffanstorps 
kommuns årsredovisning finns den 

tillgänglig på kommunens webbplats:

www.staffanstorp.se

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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En del av kommunens service finan-
sieras, förutom genom skatt, också 
av kommunala avgifter för de som 
använder sig av tjänsterna. Dessa 
avgifter kanske känns betungande 
för hushållskassan och man undrar 
varför det är nödvändigt att betala 
mer utöver skatten. De avgifter som 
till exempel föräldrar betalar för 
barnomsorg och fritidsverksamhet, 
är dock bara en liten del av den fak-
tiska kostnaden – som kommunen 
står för. 

Vi har tagit fram några exempel på 
vad den kommunala servicen kos-
tade under 2008 och vad kommun-
invånarna fick betala genom egna 
avgifter.

Vad	kostar	det	-	egentligen?

Familjen	bakom	bilden
På omslagsbilden poserar Staffans-
torpsborna Helena och Håkan An-
dersson med hundarna Vilda Hilda 
och Selma.

Hur	är	det	att	bo	 i	Kabbarp	 i	Staf-
fanstorps	kommun?

– Det är bra att bo på landet och sam-
tidigt ha nära till all service som finns 
i Staffanstorp.

Vad	är	det	för	typ	av	MC	ni	kör	i?

– Det är en nytillverkad rysk militär 
MC, Ural, som tar sig fram överallt. 
Vi valde den för att kunna ta med oss 
hundarna. Vanligtvis kör vi varsin 
MC.

Vad	fick	er	att	bygga	ett	nytt	hus	i	
gammal	stil	med	vasstak?

– Vi ville bygga i den stil som skåne-
längor hade förr och passa in i miljön 
där vi bor.

Kommunens invånare fort-
sätter att öka och uppgick 
vid 2008 års slut till 21 667 
personer (2007: 21 208).

Kommunens totala resul-
tat enligt resultaträkningen 
uppgår till 17,4 mnkr eller 
2,2 procent av skatteintäkter 
och utjämning.

Trenden med en sjunkande 
arbetslöshet bröts under 
2008, då arbetslösheten steg 
till 2,8 procent. Året innan 
var den 1,9 procent. 

Förskola
Bruttokostnad/ barn och år i försko-
leverksamheten: 

97 000 kronor 

Genomsnittlig föräldraavgift/ barn 
och år förskoleverksamheten: 

9 800 kronor

Fritidshem
Bruttokostnad/ barn och år i fritids-
hemsverksamheten: 

31 200 kronor 

Genomsnittlig föräldraavgift/ barn 
och år fritidshemsverksamheten: 

6 400 kronor

Familjedaghem
Bruttokostnad/ barn och år i 
familjedaghem: 

92 500 kronor 

Genomsnittlig föräldraavgift/ barn 
och år förskoleverksamheten: 

10 300 kronor 

Badet
Bruttokostnad per besök 2008 för 
badet: 

54 kronor

Genomsnittlig avgift per besök: 

13 kronor


