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”Med vår gemensamma ansträngning, anställda, 
medborgare och politiker, finns det goda skäl 
att tro att också 2009 års budget kommer att 
bidra till att stärka ekonomin och servicen ytter-
ligare i kommunen.”

Staffanstorps 
kommun
Staffanstorps kommun ligger i syd-
västra 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 21 667 personer vid slutet 
av 2008. Kommunens yta är en dryg 
kvadratmil.

Antalet invånare fortsatte att öka 
och uppgick vid årets slut till 
21 667 personer (2007: 21 208).

Koncernen Staffanstorps kommun 
uppvisar ett positivt resultat på 
32,8 mnkr. Samtliga bolag uppvi-
sar ett positivt resultat.

Soliditeten för koncernen ligger på 
31%, vilket är två procentenheter 
högre än föregående år.

Koncernens rörelsekapital, d v s 
omsättningstillgångarna minus de 
kortfristiga skulderna minskade 
till 65,7 mnkr. 

Koncernens finansnetto är 26,4 
mnkr. De finansiella intäkterna 
uppgår till 78 mnkr. De finansiella 
kostnaderna uppgår till 51,6 mnkr. 
De finansiella intäkterna i bostads-

bolaget har ökat på grund av resul-
tat från andelar i koncernföretag.

Det underliggande resultatet i Staf-
fanstorps kommun – det vill säga 
resultatet avstämt mot det lagstad-
gade balanskravet – uppgår till 
15,9 mnkr, vilket är 3 mnkr bättre 
än budget.

Kommunens totala resultat enligt 
resultaträkningen uppgår till 17,4 
mnkr, eller 2,2 % av skatteintäkter 
och utjämning. I resultatet ingår 
jämförelsestörande poster om 7,8 
mnkr: +20 mnkr exploatering, 
+1,5 mnkr reavinster, -5,3 mnkr 
nedskrivning finansiella place-
ringar, -4,8 mnkr avvecklings-
kostnader, -4,0 mnkr är bidrag till 
bildandet av Uppåkra stiftelse. 

Kommunens tre finansiella mål 
är uppfyllda. Soliditeten inklusive 
ansvarsförbindelsen har ökat från 
25,0 till 25,7 mnkr, resultatet upp-
går till 2,2 % av skatteintäkter och 
utjämning jämfört med budgetens 
1,6 %. Investeringarna finansieras 
med 100 % av årets resultat och 
avskrivningar.

Av de beställande nämndernas och 
resultatenheternas verksamhetsbe-
rättelser framgår att måluppfyll-
nadsgraden varit tillräcklig hög 
med de resurser som tilldelats. Av 
kommunfullmäktiges 49 priorite-
rade mål är 40 helt upfyllda; tre går 
ej att mäta, tre är ej uppfyllda och 
tre är delvis uppfyllda. God ekono-
misk hushållning uppnås därmed till 
stora delar ur ett verksamhetsper-
spektiv 2008.

Året i sammandrag

Michael Sandin, Kommunstyrelsens ordförande

Besök på Prismaflex. Foto: Lisbeth Svensson
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2008 blev ett dramatiskt år för världsekonomin. 
Det som började som bolåneproblem i USA 
övergick snart till en världsomfattande finanskris, 
vilket kommer att fördjupa den konjunkturav-
mattning som kunde skönjas i början av 2008. 
Staffanstorps kommun är inte isolerad från om-
världen och kan därmed inte undgå att påverkas. 
Det känns därför både tryggt och glädjande att 
Staffanstorp för elfte året i rad gör ett plusresultat.  

Årets resultat uppgår till 17,4 miljoner kronor in-
klusive reavinst och exploateringsintäkt. Det inne-
bär att vi återigen överträffar kommunens finan-
siella mål att resultatet ska uppgå till minst en pro-
cent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. 
Staffanstorps kommun har en finansiell styrka som 
få andra kommuner kan visa upp. Genom att vi 
nu byggt upp en rejäl buffert, kommer vi inte att 
tvingas skära i verksamheten och skatten kommer 
även fortsättningsvis vara låg. 

Den sittande treklövern i Staffanstorp med M, 
FP och KD har prioriterat att föra en ansvarsfull 
ekonomisk politik under mottot att människor 
hanterar sina egna pengar bäst. För två år sedan 
sänkte vi skatten med 60 öre per intjänad hundra-
lapp, men några ytterligare skattesänkningar 
planerar vi inte för under innevarande mandatpe-
riod. Vår strategi med att sänka skatten i etapper, 
för att inte riskera att behöva höja skatten igen 
vid sämre ekonomiska tider, har visat sig vara helt 
rätt. Framöver kommer vi att se ett vikande skat-
teunderlag och en ökad arbetslöshet. I detta läge 
är vår högsta prioritet att se till att kommunens 
verksamheter ges så stabila förutsättningar som 
möjligt. Den nyinrättade produktionsstyrelsen, 
vilken har att svara för styrningen av de kommu-
nala resultatenheterna, har en viktig uppgift i 
att följa upp resultatenheternas efterlevnad av 
uppställda ekonomiska mål, riktlinjer och direktiv 
i övrigt. 

Under året har vi fortsatt att konkurrensutsätta 
delar av vår verksamhet, genom upphandling och 
kundval. Inom till exempel städservice och LSS 
daglig verksamhet, har vi nu 100 procent privat 

Stark ekonomi trots 
lågkonjunktur

drift. Vi är övertygade 
om att detta ger en mer 
kostnadseffektiv verk-
samhet där kundvalet 
stärks, samtidigt som 
det lokala och regionala 
näringslivet gynnas. 

Vi ser gärna att folk både bor och verkar i 
kommunen. Näringslivsfrågorna är något vi 
sätter högt upp på agendan, vilket visar sig inte 
minst i satsningen på vårt nya näringslivsbolag 
Business Port Staffanstorp, som nu rullar igång 
sin verksamhet under ledning av Claes Nilsson, 
tidigare VD för Invest in Landskrona. I en tid 
av lågkonjunktur och ökad arbetslöshet väljer 
Staffanstorp att lägga in en högre växel när det 
gäller investeringar i och utvecklingen av det 
lokala näringslivet. I kommunen finns en samsyn 
mellan näringslivet och politikerna som lovar 
gott för framtiden.

Dialog och samsyn är självfallet något vi önskar 
med alla våra kommuninvånare. Under förra 
året sjösattes ett stort projekt ”Framtidens kom-
mun – perspektiv 2038”. Detta arbete resultera-
de under hösten i en rad temabaserade medbor-
gardialoger, dit kommunens invånare bjöds in 
för att komma med synpunkter på och diskutera 
Staffanstorps framtid. Mötena har resulterat i 
nya idéer och uppslag, som kommer att beaktas i 
det fortsatta visionsarbetet. 

Med vår gemensamma ansträngning, anställda, 
medborgare och politiker, finns det goda skäl att 
tro att också 2009 års budget kommer att bidra 
till att stärka ekonomin och servicen ytterligare 
i kommunen. Trots dåliga tider väljer jag därför 
att se framtiden an med tillförsikt. 

Michael Sandin

Kommunstyrelsens Ordförande

KommunöversiktKommunstyrelsens ordförande
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KOMMUNÖVERSIKT
Foto: Johanna Korsell
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Staffanstorps kommun har ambitionen att 
vara en attraktiv boendekommun. Det ställer 
höga krav på planeringen av nya bostadsom-
råden och den kommunala servicen i form av 
förskola, skola, vård och omsorg och kom-
munikationer. För tjänstemän och politiker i 
Staffanstorps kommun har det varit viktigt att 
ta in synpunkter från och göra medborgarna 
delaktiga i utformningen av kommunen, både 
när det gäller hur kommunen ser ut idag och 
vilken inriktning den ska ta i framtiden. Som 
grund ligger visionen om Staffanstorp som 
bygger på kärnvärdena trygghet, engagemang 
och mod. Även tillväxtprogrammet om 7000 
nya medborgare fram till år 2014, har varit 
avgörande för vilken riktning kommunen ska 
ta.  Sedan ett par år tillbaka finns ett särskilt 
medborgarkontor, som ska underlätta för Staf-
fanstorpsborna vid kontakten med kommunen 
och dess verksamheter. 

Framtidens kommun 
– perspektiv 2038
Under 2008 sjösattes ett stort projekt om Fram-
tidens kommun, där perspektivet sattes 30 år 
framåt i tiden. Tanken är att utgå från nuläget 

Med medborgaren i centrum

och det som har varit, för att kunna blicka in 
i framtiden. I arbetet har fem identitetsbärare 
valts – hembygd, livsoas, tidskvalitet, stadsliv och 
inspiration – som utgår från befintliga förhållan-
den och har potential att utvecklas till en framtida 
identitet. 

Ett gediget dokument har tagits fram, där man 
dels redovisar vilka målen är och dels diskuterar 
hur målen ska uppnås och vilka konsekvenser de 
får.

Under hösten 2008 fick medborgarna möjlighet 
att tycka till om Staffanstorps kommuns framtid 
genom dialogmöten med olika målgrupper. Kom-
munens skolungdomar fick lov att diskutera och 
framföra sina åsikter om kommunens utveckling 
under en konferens i Ystad. För föräldrar ordna-
des ett speciellt möte på temat hur Staffanstorps 
kommun ska utvecklas inom barnomsorg, skola 
och boende. Likaså arrangerades en speciell kvin-
nodialog och ett samrådsmöte för kommunens 
föreningar. I Hjärup hölls dialogmöte för invå-
narna tillsammans med byalaget. Vid samtliga 
möten samlades synpunkter in, som kommer att 
användas i det fortsatta arbetet med att utveckla 
kommunen. 

Mamma/barn träff i parken. 
Foto: Lisbeth Svensson
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Bland de inkomna synpunkterna 
råder störst enighet om att 
Staffanstorps kommun ska: 

•	 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

 

rektorer/enhetschefer och biträdande rektorer 
inom förskola och skola genomgå ett ledarutveck-
lingsprogram under tre terminer. Ledarutveck-
lingsprogrammet är anpassat för att hantera både 
kort- och långsiktiga processer och har fokus på 
såväl det personliga ledarskapet som på verksam-
hetsutveckling.

Arkeologisk guldgruva blir framtida 
kulturpark
De arkeologiska fynd som hittills har gjorts i 
Uppåkra gör att arkelogerna är övertygade om att 
platsen en gång har fungerat som ett ekonomiskt, 
politiskt och religiöst maktcentrum i regionen. 
Bebyggelsen i området tog fart strax efter Kristi 
födelse och växte under de följande århundradena 
till en mäktig storby. En tes är också att Uppåkra 
varit kungasäte i ett skånskt kungarike. 

I samarbete med Lunds Universitet och Historiska 
museet i Lund har Staffanstorps kommun initierat 
ett arbete som ska leda till att göra Uppåkra till 
ett arkeologiskt center. Tanken är bland annat 
att hysa ett upplevelsecenter och erbjuda guidade 
visningar av arkeologiska grävningar. Centret ska 
vara öppet för allmänheten och kunna besökas 
kostnadsfritt dygnet runt. 

Fynd från arkeologiska utgrävningar i Uppåkra visas fram  för en intresserad publik. 
Foto: Lisbeth Svensson

Framtidens lärande i Staffanstorp
Den snabba samhällsutvecklingen innebär att det 
ställs stora krav på verksamma pedagoger, ledare 
och politiker att göra sig en föreställning om 
vilka kompetenser våra barn och ungdomar ska 
ha när de lämnar utbildningssystemet. Informa-
tionsteknologi, IT, är ett område som är i ständig 
förändring och som genomgripande har påverkat 
och fortsatt kommer att påverka samhället. Digital 
kompetens och digital livsstil är därför priorite-
rade område på alla nivåer, vilket krävs för att 
verksamheterna ska klara av att utvecklas i takt 
med samhällsutvecklingen och i förlängningen 
möjliggöra en högre måluppfyllelse. Forskning 
visar att IT kan hjälpa eleverna att nå målen, inte 
minst genom att möjliggöra och underlätta indivi-
dualisering. Digital kompetens är också en av de 
åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande som 
EU slagit fast.

För att säkerställa kvalitet är det också viktigt 
att ha genomtänkta och tydliga uppföljningsruti-
ner. Det innebär att utvärdering och analys görs 
utifrån perspektivet att förändra och utveckla. 
Utifrån detta har ett uppföljnings- och utvärde-
ringsdokument tagits fram som börjar gälla från 
och med läsåret 2008/2009.

Utifrån de krav som ställs på en modern lärande 
organisation under 2000-talet kommer alla 



8 Kommunöversikt

Konkurrens för ökad kvalitet och effektivitet

Konkurrensutsättningen av delar av den kommu-
nala verksamheten fortsätter. Syftet är 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 Staf-
fanstorps konkurrensprogram, liksom att erbjuda 
nya affärsmöjligheter för näringslivet och att 
stimulera till nyföretagande samt avknoppning av 
verksamheter. 

Kommunen behåller sitt huvudmannaskap för 
verksamheten, men överlåter genom avtal utföran-
det på någon annan. Kundval och entreprenad-
upphandling är två olika former av konkurrensut-
sättning. I kundvalsmodellen erbjuds individuella 

tjänster inom till exempel hemvård, barnomsorg 
och skola. Entreprenörer som vill etablera sig 
inom kundval ansöker om att bli godkända 
leverantörer och måste för att bli detta uppfylla 
på förhand ställa kvalitetskrav. I entreprenadupp-
handling, upphandlas leverantörer enligt Lagen 
om offentlig upphandling, LOU.

Inom LSS-verksamheten och städservicen är all 
verksamhet numera upphandlad (se tabell).

Efter utredning har det beslutats att inte konkur-
rensutsätta badet, i brist på kvalificerade leveran-
törer. Konkurrensutsättning av biblioteksverksam-
heten avbröts och istället inleddes ett samarbete 
med Lomma kommun.

Åkervindan. Förskolebarn med spring i benen, njuter av 
solen. Foto: Bengt Bengtsson, Jakriborg



Konkurrensutsättning i dagsläget (2009-03) 

Typ av verksamhet

 

Socialnämnden  

Servicetjänster  

Omvårdnad 

Beslut 2007:

	 •	Magnoliagården	

LSS 

	 •	Boende	

	 •	Avlösare,	ledsagare	och	personlig	assistent	

	 •	Daglig	verksamhet	

Enskilda boenden

	 •	LSS-gruppbostad	Nevisborg	och	LSS-boende	Nevisborg

	 •	LSS-boende	Torget	och	LSS-boende	Planeten

	 •	LSS-boende	och	Korttidsenheten	Lyckan

	 •	Daglig	verksamhet

	 •	Ledsagarservice	och	personlig	assistans	enligt	LSS	och	LASS

Fritidsverksamhet	inom	LSS	 	

Barn- och utbildningsnämnden

Förskola

Fritidshem

Förskoleklass

Grundskola

Tekniska nämnden

 
Skattefinansierad	verksamhet

Drift	och	underhåll	av:

•	Gator	och	vägar

•	Grönytor,	lekplatser	och	gång-	och	cykelvägar

•	Gatu-	och	parkbelysning

•	Miljö	/	hälsa	/	hållbar	utveckling	

VA-verket

Drift	och	underhåll	av:

•	Vatten-	och	avloppsledningar

•	Reningsverk	(samt	abonnentdebitering)

•	Vattenproduktion

Renhållning

Insamling	av	hushållsavfall	och	abonnentdebitering

Drift	av	återvinningscentralen	samt	
behandling	av	allt	avfall

Städservice

•	Städservice	Staffanstorp	Väster

•	Städservice	Staffanstorp	Centrum

•	Städservice	Staffanstorp	Öster

•	Städservice	Staffanstorp	Hjärup 

Genom upphandling
% av total bruttovolym

70 (planerad andel 2009)

50

100

100

100

100

100

100

100

100

2,8

Drift: 65

Investeringar: 100

98

100

100

90

100

65

90

0

0

 65

100

0

  

100

100

100

100

 

Genom kundval
% av total bruttovolym

50

3

16

39

9

8

8

Kommentarer

Konkurrensutsättning genom upphandling och kundval

10	%	nätavgift

Kommunalförbund

övr	10	%	nätavgifter

egen	regi

Kommunägt	företag

Kommunägt	
företag

Foto: Lisbeth Svensson

Kommunöversikt 9



10 Kommunöversikt

Rangordning  Indexvärde*

  29	 Staffanstorp	 108,8

186	 Burlöv	 156,4

122	 Kävlinge	 139,2

		85	 Lomma	 129,1

159	 Svedala	 150,4

JÄMINDEX – mest jämställd i Skåne!

Tabellen	visar	det	indexvärde	Staffanstorp	fick.	De	viktigaste	
variablerna	som	räknades	in	var:

-	Eftergymnasial	utbildning		 -	Ohälsa
-	Förvärvsarbetande	-	arbetssökande		 -	Politisk	representation
-	Inkomster		 -	Sysselsättning
-	Föräldrapenning						

*Indexvärde = medelvärde för rangordning av skillnader 
mellan kvinnor och män

Fler män i vården bidrar till ökad jämställdhet. Foto: Lisbeth Svensson

Staffanstorp – Skånes mest 
jämställda kommun

Kommunen arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor 
både på ett kvalitativt och ett kvantitativt plan. 
Det kvantitativa arbetet handlar om att skapa en 
jämn könsfördelning inom alla yrkeskategorier, 
medan det kvalitativa arbetet handlar om att 
skapa förutsättningar för en miljö där alla får 
möjlighet att utvecklas och bli respekterade som 
medarbetare, oavsett kön. Kommunens skyldig-
heter och åtaganden på området finns beskrivna i 
jämställdhetsplanen, som uppdateras en gång per 
år. Även i skolorna arbetas det aktivt med jäm-
ställdhets- och mångfaldsfrågor och då inte enbart 
på personalnivå. Lärargrupper, klassråd, skolråd 
och skolornas elever diskuterar och utformar pla-
ner gemensamt, för att det ska få så bred förank-
ring som möjligt.  

Att jämställdhetsarbetet har nått långt i kommu-
nen, bekräftas av SCB:s ”jämindex”, där Staf-
fanstorps kommun hamnar på första plats av de 
skånska kommunerna och på 29:e plats i landet. 
Indexet tar sin utgångspunkt i 15 variabler såsom 
utbildning, förvärvsarbete, inkomster, ohälsa och 

politisk representation, där skillnaden för kvin-
nor och män ger en rangordning för respektive 
variabel och som sedan vägs samman till ett 
index. 
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Staffanstorps kommun har en lång tradition av att 
arbeta internationellt. Den första vänortskontak-
ten knöts redan på 1950-talet med finska Viita-
saari. Där har samarbetet framförallt koncentre-
rats kring skol- och ungdomsutbyte. Fler vänorter 
har genom åren tillkommit och under hösten 
2008 knöts vänortsband med irländska Killarney. 
Kommunen är också engagerad i flera projekt av 
biståndskaraktär, som har finansierats av Sida, ge-
nom Sveriges Kommuners och Landstings företag 
SALA-IDA. 

Till grund för det internationella arbetet ligger 
Staffanstorp kommuns internationella strategi för 
2008-2009. Denna slår fast att det internationella 
engagemanget ska bidra till att vidga vyerna och 
öka den kulturella förståelsen hos skolungdo-
marna, underlätta för det lokala näringslivet att 
hitta nya marknader samt vidga perspektiven för 
kommunens anställda.  

Lika mycket som att lära av andra, handlar det 
internationella arbetet om att dela med sig av de 
erfarenheter och kunskaper som Staffanstorps 
kommun har. I samarbetet med Killarney utgör 

en viktig del att utbyta erfarenheter när det gäl-
ler säkerhets-, trygghets- och drogförebyggande 
frågor. Här kan Killarney hämta inspiration från 
Staffanstorp, som under många år arbetat aktivt 
med trygghetsfrågor. Trygghetsarbetet har involve-
rat alla nivåer i samhället och målen har inte bara 
varit att minska brottsligheten och ha nolltolerans 
gentemot droger, utan också att skapa engage-
mang och trygghet i skolan, säkerhet för de äldre, 
lära ut konflikthantering samt uppmuntra till ett 
starkt föreningsliv. Kommunens idoga arbete gav 
2007 resultat i utmärkelsen ”A Safe Community”, 
en internationell trygghetscertifiering som WHO 
ligger bakom. 

Både Staffanstorps kommun och Killarney är 
medlemmar av ECAD (European Cities Against 
Drugs) ett europeiskt nätverk som ska motverka 
legalisering av narkotika och utveckla nya meto-
der i kampen mot narkotika. Staffanstorps kom-
mun har även en styrelseledamotspost i ECAD 
Sverige. De två kommunerna har dock helt olika 
modeller för hur man arbetar med säkerhets- och 
drogförebyggande frågor. Staffanstorps kommun 
har utvecklat en modell där flertalet aktörer inom 

Ecuadorianska elever och lärare på besök i Staffanstorp med 
anledning av den EU-finansierade miljökonferens (Minirio) 
som hölls i början på maj 2007. Foto: Cecilia Billgren

Trygghet och drogprevention 
i fokus för vänortssamarbete
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det geografiska området arbetar i nära samver-
kan. En analysgrupp bestående av politiker, polis, 
tjänstemannaledningen och en analysstrateg ser till 
att säkerhets- och trygghetsfrågorna drivs framåt. 
Killarney å sin sida har en mer traditionell modell, 
där de olika enheterna arbetar separat från varan-
dra. Killarneys stadsdirektör, Michael O’Leary, ser 
gärna att staden närmar sig Staffanstorps kom-
muns sätt att arbeta:

– Vi har massor att lära av Staffanstorp på detta 
område. Hos oss har vi ett mer formellt sätt att ar-
beta på den lokala nivån. Vi beundrar den svenska 
modellen och har fått mycket ut av att studera 
den på närmare håll i våra kontakter med Staf-
fanstorp. Vi kan inte avspegla oss i denna modell, 
för det är den alltför olik vår egen, men vi kan lära 
oss mycket av den och ha den som förebild.  

Källa: Program för Staffanstorps kommuns internationella 
engagemang, 2008-2009

Staffanstorps kommuns internationella 
engagemang ska syfta till att:

• Skapa kontakter som gagnar framtida utbyten 

mellan invånare i Staffanstorps kommun och 

vänorter.

• Underlätta lokala företags strävan att nå en 

internationell marknad.

• Ge skolever möjligheter att praktisera sina 

språkkunskaper och fördjupa förståelsen för 

kulturella skillnader

• Ge medarbetare möjlighet att utveckla nyttiga 

kunskaper som kan användas i verksamheten 

och ge perspektiv på den egna organisationen

• Ge tillfälle att föra ut information om Sverige 

och Staffanstorps kommun och därigenom mark-

nadsföra kommunen/regionen som en bra plats 

för företag och enskilda att etablera sig i. 

Kommunöversikt

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

sätt att arbeta på den lokala nivån.”

Bild	1	fr.	v.	Alternativt	transportmedel	i	Killarney.	Bild	2:	Vänortsband	knyts	genom	ECAD.	Bild	3:	Michael	O´Leary,	Killarneys	stadsdirektör
Foto: Henrik Lethin
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Fem år i sammandrag

 2004 2005 2006 2007 2008

	 20	394	 20	602	 20	840	 21	208	 21	667

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

	 982	 948	 998	 1	003	 					946

	 624,1	 658,9	 707,2	 737,0	 777,4
 

	 614,6*	 			658,3*	 698,1*	 731,4	 774,7

	 30	106	 31	953	 33	498	 34	456		 35	754

	 2,9	 24,0	 21,1	 14,4	 14,7

	 12,4*	 24,6*	 30,2*	 20,0	 15,9*

	 32,8	 46,8	 73,5	 13,3	 29,4

	 363,3	 476,7	 527,3	 547,3	 564,7

	 17	814	 23	138	 25	302	 25	785	 26	064

	 112,1	 66,9	 0	 0	 0

	 5	497	 3	247	 0	 0	 0

	 39,7	 28,9	 20,7	 20,6	 20,8

	 -6,1	 29,3	 31,3	 32,4	 1,0

	 60,3	 71,1	 79,3	 79,4	 78,9

	 13,5	 27,9	 31,4	 25,0	 25,7

Antal	invånare	31	december

Skattesats	(kr)

Antal	årsarbetare

Skatteintäkter	och	statligt	utjämnings-
bidrag,	netto	(mnkr)

Verksamhetens	nettokostnad	(mnkr)

Verksamhetens	nettokostnad	per	inv.

Finansnetto	(mnkr)

Årets	resultat	(mnkr)

Nettoinvesteringar	(mnkr)

Eget	kapital	(mnkr)

Eget	kapital	per	invånare	(kr)

Extern	låneskuld	(mnkr)

Anläggningslån	per	invånare	(kr)

Skuldsättningsgrad	(%)

Rörelsekapital	(mnkr)

Soliditet		exkl.	ansvarsförbindelse	(%)

Soliditet	inkl.	ansvarsförbindelse		(%)

* exklusive realisationsvinst

Foto: Lisbeth Svensson

Kommunöversikt

Staffanstorps kommun har visat en god ekonomisk utveckling de senaste fem åren. An-
talet invånare har ökat, vilket är i linje med kommunens vision om 7000 nya medborgare 
till år 2014. Trots den nuvande djupa lågkonjunktur, som har drabbat Sverige och övriga 
världen, har Staffanstorp kommun kunnat sänka sin redan låga skattesats.
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De största posterna av kommunens kostnader avser förskolor och skolor. Tillsammans 
med gymnasieskolorna svarade dessa för över hälften av verksamhetens kostnader. 
Ett annat stort verksamhetsområde är omsorgen av äldre och handikappade. Kommunens 
klart största intäkt var skatt från kommunens invånare. 

100 kronor i skatt till kommunen 
användes under 2008 så här:

44,68 kronor till Förskola och skola

17,37 kronor till Äldre- och handikappomsorg

13,02 kronor till Gymnasie- och vuxenutbildning

12,60 kronor till Kommunstyrelsen: ledn, adm, politik

4,25 kronor till Individ- och familjeomsorg

4,20 kronor till Kultur- och fritidsverksamhet

3,88 kronor till Teknisk verksamhet

Så användes skattepengarna

FörvaltningsberättelseKommunöversikt

Kommunens intäkter



15Förvaltningsberättelse

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
 
Foto: Lisbeth Svensson



16

Omvärldsanalys

Svensk ekonomi
Den internationella tillväxten har varit mycket 
hög de senaste åren och den globala bruttonatio-
nalprodukten uppnådde under 2006 den högsta 
ökningen på två decennier. Utvecklingen har 
kännetecknats av ökad världshandel och hög 
investeringstakt beroende på låga räntor och höga 
företagsvinster. Under 2008 har en dramatisk 
förändring skett. Det som ytligt sett började som 
en kris på en del av USA:s fastighetsmarknad över-
gick i en fullskalig, global finanskris. 

Sveriges BNP bedöms minska i linje med de stora 
EU-länderna. Både efterfrågan från utlandet och 
den inhemska efterfrågan minskar och en mycket 
svag orderingång och tvärstopp på kreditmarkna-
den får export och investeringar att minska. Detta 
påverkar sysselsättningen negativt. Antalet arbe-
tade timmar bedöms minska från och med tredje 

kvartalet 2008 till och med andra kvartalet 2010 
och det dröjer till tredje kvartalet 2011 innan 
antalet arbetade timmar återigen ökar. 

Kommunernas ekonomi
Trots att det samhällsekonomiska läget har 
förändrats ovanligt snabbt har kommunsektorns 
resultat varit fortsatt starkt under 2008. Diagram-
met nedan visar som ett exempel skillnaderna 
mellan de antaganden som gjordes avseende för-
ändringen av skatteunderlaget i procent i samband 
med förra vårens budgetarbete (budget 2009) 
jämfört med nuvarande bedömning.

Kommunerna befinner sig nu i en period då det är 
svårt att förutse hur djup och utdragen nedgången 
blir och hur och i vilken omfattning statliga refor-
mer och beslut kommer att påverka kommunernas 
ekonomi. 

Förvaltningsberättelse

Prognoser för skatteunderlagets förändring %

 2008 2009 2010 2011

Våren	2008	 6,1	 5,1	 4,6	 4,3

Våren	2009	 5,0	 2,3	 1,6	 3,7

(Varje	procentenhet	motsvarar	+/-	11	mnkr	för	
Staffanstorps	kommun)

2008 blev året då världen drabbades av en fullskalig global finanskris. Trots att det sam-
hällsekonomiska läget har förändrats ovanligt snabbt har kommunsektorns resultat varit 
fortsatt starkt under 2008. Dock kommer den ökande arbetslösheten påverka kommuner-
nas skatteunderlag negativt. Hur djup lågkonjunkturen blir för kommunerna är svårt att 
bedöma, då det också beror på i vilken omfattning statliga reformer och beslut kommer 
att påverka kommunernas ekonomi. 

Foto: Lisbeth Svensson
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Kvinnor

Befolkningsutveckling
Staffanstorps kommun har haft en ökning av 
antalet invånare sedan år 1990. Under 2008 ökade 
antalet invånare från 21 208 till 21 667. Ökningen 
är totalt 459 invånare. Födelseöverskottet var 
139. Skillnaden mellan inflyttade och utflyttade 
(flyttningsnettot) blev för 2008 ett överskott på 
320 invånare.

Befolkningsstrukturen visar att Staffanstorps 
kommun är en ”ung” kommun. Andelen barn 
och ungdomar (0-19 år) är 28 %. Den arbetsföra 
befolkningen utgör 56 % och den äldre (65 år och 
äldre) 16 % av Staffanstorps totala befolkning.
 

I nedanstående tabell visas Staffanstorps kommuns 
befolkning indelat i åldersklasser. Den åldersklass 
som har störst procentuell ökning mellan åren 
2004 till och med 2008 är 65-79 med 26 %. Där-
efter kommer både 0-6 åringar och 80-W med 11 
%. De övriga klasserna har var för sig ökat med 
måttliga 3 %. Den ökande andelen äldre medför 
att behoven av olika former av äldreomsorg ökar. 
Behovet av barnomsorg har också ökat under 
femårsperioden.

Demografi för Staffanstorps kommun 2004-2008

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

2004	 1	880	 3	868	 11	846	 2	222	 578	 20	394

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

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

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

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

Tabellen	visar	åldern	vid	årens	slut.	Källa:	SCB

Bostadsbyggande
Som helhet bedöms det att vara brist på bostäder 
i kommunen. Framför allt råder det brist på små 
hyresrätter, stora bostadsrätter samt små och med-
elstora villor/radhus/kedjehus (äganderätt) som är 
mindre än 120 kvm och medelstora på 120-150 
kvm. Många ungdomar och medelålders vill flytta 
från en större till en mindre bostad.

Under året 2008 färdigställdes 126 stycken små-
hus och 97 flerbostadslägenheter. 
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Arbetsmarknad
Redovisningen från föregående år har i detta bok-
slut ändrats för att anpassas till gällande redovis-
ning från Arbetsförmedlingen. Siffrorna redovisas 
i nedanstående tabell. 

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

År Kvarstående  Arbetslösa Sökande  
  sökande som har fått
  totalt arbete

2004	 1	204	 473	 36

2005	 1	219	 388	 59

2006	 1	213	 310	 67

2007	 913	 250	 50

2008	 970	 289	 63

Källa:	Arbetsförmedlingen

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

Andelen arbetslösa i Staffanstorps kommun var 
enligt arbetsförmedlingens definition 2,8 %. I riket 
var andelen arbetslösa 3,2 %.

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

För de arbetslösa var trenden att antalet sjönk 
fram till år 2007. Under 2008 har den kärvare ar-
betsmarknaden visat sig i ett ökat antal arbetslösa. 
Trots den bistra arbetsmarknaden visar siffrorna 
att fler sökanden har fått riktiga jobb under 2008 
än vad som var fallet föregående år.

Förvaltningsberättelse

 
Foto: Lisbeth Svensson
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Organisation koncernen
I koncernredovisningen ingår kommunala bolag med en ägarandel överstigande 20 pro-
cent. Dessa är Staffanstorpshus AB, Staffanstorps Energi AB och Staffanstorps Centrum 
AB. Det sistnämnda bolaget har varit vilande sedan 1996. Kommunkoncernen är inte en 
äkta koncern enligt aktiebolagslagen.

STAFFANSTORPS

KOMMUN

Staffanstorps 

Centrum AB

100%

Staffanstorps Energi AB

50%

Staffanstorpshus AB

100%

Staffanstorps Energi 

Försäljnings AB

100%

Koncernens organisation

 
Foto: Lisbeth Svensson

Stanstad II KB

100%

Staffanstorps 

Kommunfastigheter

100%
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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 Staffanstorp 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)  2007 – 2008/04
Yvonne Nilsson (c)  2008/04 –
Per-Ove Kjellborn (m) 
Solveig Ohlsson (s)
Mark Huisman (kd)  
Laila Olsen (s) 
Ingvar Ekdahl (spi) 2007 – 2008
Gunnar Lindell (spi) 2008 – 

 

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

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. 

Foto: Ulrika Vendelbo.

Förvaltningsberättelse
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Kommunfullmäktige har fastställt mål som klargör hur mycket pengar som får gå till lö-
pande verksamhet, hur investeringarna ska finansieras och nivån för det framtida sparan-
det. De finansiella målen har sedan brutits ner så att de verksamhetsansvariga ska veta 
hur de ska agera i linje med målen. Av totalt 49 mål har 40 uppnåtts; tre är delvis upp-
nådda, tre kan inte mätas och tre är inte uppnådda. För samtliga avvikelser mot uppsatta 
mål finns angivna åtgärdsförslag. Det kan konstateras att verksamheterna i allt väsentligt 
bedrivs inom ramar som säkerställer en önskvärd finansiell ställning och utveckling samt 
bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 

Måluppfyllelse/God ekonomisk hushållning

Kommunen

Finansiellt

I ett finansiellt perspektiv fastställer kommunallagen att intäkterna måste täcka kostnaderna för att 
upprätthålla god ekonomisk hushållning. Detta räcker emellertid inte. Reserver måste skapas för att klara 
eventuella justeringar i skatteintäkter och statsbidrag, konjunktursvängningar, en ökande befolkning och 
framtida investeringsbehov.

MÄTBART MÅL 2008

Årets resultat ska uppgå till minst 
1,6% av skatteintäkter, stats-
bidrag och utjämning.

Soliditeten inklusive ansvarsför-
bindelsen för år 2008 ska uppgå 
till 26 %. Motsvarande mål för år 
2010 bör uppgå till 35 %. 

Upplåning till den skattefinansie-
rade investeringsverksamheten 
ska undvikas.

RESULTAT MÄTBART MÅL

Årets resultat uppgick till 2,2 % 
av skatteintäkter, statsbidrag och 
utjämning.

Soliditeten inklusive ansvarsförbin-
delsen uppgick till 26 %.

Årets investeringar i den skattefi-
nansierade verksamheten finansie-
rades till 100 % av årets resultat och 
avskrivningar.

ANALYS OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Målet uppnått. 
Målet uppnås men endast tack vare 
ett positivt exploateringsnetto på 
20 mnkr.

Målet uppnått.
Nytt beslut om målsättning avse-
ende soliditeten år 2010 har fattats 
av kommunfullmäktige och uppgår 
till 23 %.

Målet uppnått.

 
Foto: Lisbeth Svensson
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Tillväxt och näringsliv

Staffanstorps kommun ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig kommun som lockar till sig nya med-
borgare och företag. Balans ska skapas och följas mellan byggnationstakten avseende bostäder, gårdar, 
seniorboenden, verksamhetsområden, järnvägstrafiken och den service kommunen erbjuder.

MÄTBART MÅL 2008

Minst 200 bostäder ska färdigstäl-
las under 2008. 
  

Område för hästgårdar ska plan-
läggas.

Tillväxtprogrammet ska komplette-
ras med minst 3 seniorboenden.
  

Tillväxtprogrammet ska komplet-
teras med ytterligare verksamhets-
områden.

Kommunens innehav av mark ska 
under året öka i jämförelse med 
2007.

En lokalförsörjningsplan ska tas 
fram för att säkerställa att lokaler 
finns för utbyggnad av service i 
samma takt som behov uppstår 
p g a ökande befolkning.
  
Ett bygglov inom planlagt område 
ska kunna handläggas inom två 
veckor. 

Kommunens naturområden ska 
skötas och utvecklas. 

  
Samtliga planuppdrag ska genom-
föras i dialog med medborgarna. 
 
Antalet utställningar i konsthallen 
ska uppgå till minst 5.  
 

RESULTAT MÄTBART MÅL

132 bostäder har färdigställts.

Detaljplan för 8 hästgårdar har 
tagits fram i Grevie.

Seniorboenden i tillväxtprogram-
met:
Södra IP, Stanstad 3, Prästgårdsmar-
ken, bostadsprojekt Malmövägen 
samt Ängslyckan i Hjärup.
Efter revideringen av Tillväxtpro-
grammet har detta kompletteras 
med Biblioteksgården och Hjärup 
BoC. Totalt drivs därmed 7 boende-
projekt. 

Tillväxtprogrammet innehåller fem 
verksamhetsområden. Markköp för 
verksamhet intensifieras de när-
maste åren (framtidens kommun).

Kommunen har förvärvat 88 ha 
jordbruksmark i Hjärup samt två 
mindre markområden i centrala 
Staffanstorp. Köpekontrakt har 
tecknats angående markförvärv i 
Kyrkheddinge med tillträde 2009.

70,2 % av samtliga inkomna 
bygglov handläggs inom två veckor. 

Skötsel av kommunens naturområ-
den inkl deltagande i vattenvårds-
förbunden för Sege å och Höje å 
sker med samma omfattning som 
tidigare. Upprustning av motions-
slingan är påbörjad och slutförs 
under våren 2009.

Materialutveckling och möten har 
skett i dialog med medborgarna. 

Antalet utställningar uppgick till 7.

ANALYS OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Målet uppnått. 
Detaljplanerna för samtliga 200 
bostäder är framtagna. Orsakerna 
till förseningarna ligger utanför 
kommunens påverkansmöjlighet 
(avser projekten Biblioteksgården, 
Hästhagen, Äppelhagen, Duvemåla 
samt Bergströms väg) och förkla-
ras av förseningarna till följd av 
överklagande av plan (Bergströms 
väg), diskussioner kring finansie-
ring (Äppelhagen), exploatörernas 
avvaktan beträffande byggstart/ 
färdigställande (Duvemåla och 
Biblioteksgården).

Målet uppnått.

Målet uppnått.

Målet uppnått.

Målet uppnått.

Målet ej uppnått.
En lokalförsörjningsplan kom-
mer att vara klar kring årsskiftet 
2009/2010.

Målet delvis uppnått. 
Mätmetoden kommer inför 2009 
anpassas så det går att mäta enbart 
inom planlagt område. 

Målet uppnått.

Målet uppnått.

Målet uppnått.

Förvaltningsberättelse
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Säker och trygg kommun

Att skapa en trygg och säker kommun är och ska vara ett gemensamt åtagande. Om alla som bor och verkar 
i kommunen känner och tar ansvar kommer en känsla av sammanhang och samhörighet att uppstå vilket är 
förutsättningen för att lyckas. Ett framgångsrikt arbete kräver därför aktiva insatser av flera samhällsaktö-
rer inom olika områden. Arbetet kräver tålamod, långsiktighet och samverkan.

MÄTBART MÅL 2008

En enkät ska sammanställas under 
året och skickas till samtliga med-
borgare. 

Otrygga miljöer i kommunen ska 
identifieras. En flerårsplan för 
åtgärder ska tas fram, revideras 
mellan åren och resurser avsättas i 
budgetarbetet. 

I den årliga trygghetsundersök-
ningen ska resultatet för upplevd 
trygghet förbättras i jämförelse 
med 2007.

Under året ska arbetet påbörjas 
med att inventera, kostnadsberäkna 
och åtgärda lätt avhjälpta hinder i 
Hjärup och Staffanstorps tätorter. 

Fler väktare ska patrullera kommu-
nen under nätterna. 

Genom resultatet av kontinuerliga 
undersökningar, tillgång till statistik 
och insamlad fakta avser vi att be-
döma effekterna av det brottsföre-
byggande arbetet. 

Det brottsförebyggande arbetet i 
skolor och föreningar ska utökas. 

 

RESULTAT MÄTBART MÅL

Trygghetsfrågorna belyses både i 
trygghetsenkät och i medborga-
renkät.

Olika samverkansgrupper jobbar 
kontinuerligt med att identifiera 
miljöer och föreslå förändringar och 
förbättringar, analysera medborga-
renkäten och utveckla kommunika-
tionsmetoder med våra medborgare 
via t ex Internet och medborgar-
kontor.

Senaste trygghetsindex i feb 2008 är 
marginellt sämre än aug 2007.  

Inventeringen och kostnadsbe-
räkningen av prioriterade stråk i 
Hjärup och Staffanstorp är genom-
förd. Åtgärder samordnas med 
det pågående försköningsarbetet 
2009-2010.

Fler deltagande företag har lett 
till att det periodvis funnits mer 
än en väktarbil. Fler insatser och 
besök hos företag och verksamheter 
kommer att genomföras för att öka 
antalet deltagande företag, bland 
annat dialog med Business Port 
Staffanstorp AB.

Effekterna av det brottsförebyg-
gande arbetet bedöms en gång 
per månad och redovisas i analys-
gruppen. Det verktyg som används 
för utvärdering är väktarstatistik, 
medborgarnas rapporteringssys-
tem för skadegörelse, klotter m m. 
Vidare kommer det geografiska 
informationssystemet att utvecklas 
så det går att identifiera särskilt 
utsatta platser.

Information och kunskapsförmed-
ling till personal, föreningsledare 
och föräldrar pågår kontinuerligt.
Föräldramötesprogram och föräld-
rastödskoncept är under utveckling 
och underhållsplaner för pedago-
giska insatser är framtagna.

ANALYS OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Målet uppnått. 

Målet uppnått.

Målet ej uppnått. 
En stor andel ouppklarade inbrott 
under senare delen av 2007 ligger 
till grund för ett högre otrygghets-
index. Detta kan härledas till sämre 
förtroende för polisen i undersök-
ningen, och som då får effekt på 
andra frågeställningar. Åtgärder 
kommer att vidtas i samverkan med 
lokal polis och polismyndigheten för 
att se till att anmälningsbenägenhet 
och inrapportering av iakttagelser 
ökar, detta kan leda till fler uppkla-
rade brott.

Målet uppnått.

Målet uppnått.

Målet uppnått. 

Målet uppnått.

Förvaltningsberättelse
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Forts. Säker och trygg kommun

MÄTBART MÅL 2008

90 % av alla barn/ungdomar som 
behandlingsteamet arbetar med ska 
efter avslutad insats kunna bo kvar 
hemma.

Antalet fallolyckor ska minska med 
20 %. 

Samtliga brukare inom det ordinära 
boendet ska få möjlighet att svara 
på 10 frågor om de servicetjänster 
som erbjuds i form av städning, 
tvättning och inköp. På en index-
skala på mellan 0-100 ska samtliga 
utförare erhålla ett genomsnittligt 
index på minst 80 och senast 2012 
ett index på minst 91. Det genom-
snittliga indexet får inte understiga 
71 på någon fråga. 

Uppfyllelsen av kunskapsmålen ska 
kontinuerligt öka.

Möjligheten för barn och elever att 
ta ansvar för och påverka sitt eget 
lärande ska öka. 

Under året ska strategier och verk-
tyg för långsiktigt kvalitetsarbete 
vidareutvecklas. 

All pedagogisk personal ska ha 
relevant utbildning för det uppdrag 
som ska utföras. 

Upplevelsen av trivsel och arbetsro 
hos barn/elever i förskola/skola ska 
öka. 

Alla enheter ska ha en årlig rev. 
likabehandlingsplan. 

Resultatet av ”klientnöjdhetsunder-
sökning” i september ska visa att 
minst 70 % av sökande för ekono-
miskt bistånd lämnar grön lapp (röd 
lapp indikerar missnöje och grön 
lapp indikerar att man är nöjd).

Inom miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden ska en tjänstekatalog 
med flödesschema och process-
beskrivningar färdigställas.

Minst 45 % av medieanslaget ska 
avsättas för barn- och ungdoms-
media. 

RESULTAT MÄTBART MÅL

99 % kan bo kvar hemma. Ett barn 
har blivit placerat i familjehem efter 
avslutad insats. 

Vid en jämförelse mellan första och 
sista kvartalet 2008 så har andelen 
fall minskat med 38 %

Servicetjänster har ett genomsnitt-
ligt index på 75. Omvårdnadstjäns-
ter har ett genomsnittligt index på 
74.

Det genomsnittliga meritvärdet 
för årskurs  9 har ökat från 204,9 
till 208,3 och andelen behöriga till 
gymnasiet har ökat från 88,8 % till 
91,8 %.

Nämnden har antagit ett uppfölj-
nings- och utvärderingsdokument 
och medel har avsatts för ett 
ledarskaps- och utvecklingsprogram 
som startar jan 2009. Ett omfat-
tande tillsyns- och kvalitetssäkrings-
arbete inom samtliga förskolor i 
kommunen pågår tillsammans med 
Regionalt utvecklingscentrum på 
Malmö Högskola.

I princip all pedagogisk personal har 
relevant utbildning med enstaka 
undantag.

Alla enheter har en årligen rev. 
likabehandlingsplan.

93% lämnade ”grön” lapp vid mät-
ning i november månad.

Samtliga 26 tjänster är inventerade, 
samtliga med flödesschema och 9 
med processbeskrivning. 

ANALYS OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Målet uppnått.

Målet uppnått.

Målet ej uppnått. 
Resultatet av undersökningen kom-
mer att presenteras för leverantörer-
na och brukarna. Eftersom brukarna 
har full rätt att byta utförare av 
servicetjänster är systemet ”själv-
reglerande”.  

Målet uppnått.

Målet ej mätbart. 
Rutiner för att mäta detta har tagits 
fram och kommer att börja gälla 
från och med 2009.

Målet uppnått.

Målet uppnått. 

Målet ej mätbart. 
Rutiner för att mäta detta har tagits 
fram och kommer att börja gälla 
från och med 2009.

Målet uppnått.

Målet är till största delen uppnått.
Målet beräknas nås under 2009.

Målet ej mätbart. 
Barn och ungdomar använder även 
vuxenmedia. 

Förvaltningsberättelse
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Internationellt utbyte

För att stärka gemenskapen i kommunen ska det internationella samarbetet ske på stor bredd och kan då 
överbrygga kulturskillnader och språkbarriärer, öka förståelsen för andras situation, motverka främlings-
fientliga stämningar och utveckla och uppmuntra medborgarnas och näringslivets engagemang i kommu-
nen. På så vis kommer kommunen att utvecklas på invånarnas villkor.

Miljöfrågor i skolan

Det är hos de små barnen den största möjligheten till påverkan finns. Genom att göra miljöfrågorna synliga 
och viktiga i skolan når vi långsiktigt stor effekt. Flera skolor och förskolor i Staffanstorps kommun har upp-
nått utmärkelsen ”grön flagg”. Det har också bedrivits ett stort internationellt miljöarbete med elever från 
flera länder vilket gör att vi kan påverka miljön långt utanför vår egen kommuns gränser.

MÄTBART MÅL 2008

Samarbete med ytterligare minst ett 
land ska vara påbörjat till år 2010. 

Minst en ny vänortsförbindelse ska 
ha utvecklats till år 2010. 

MÄTBART MÅL 2008

Miljöfrågorna ska ha en framträ-
dande roll i förskolor och skolor. 
Alla förskolor och skolor ska 
arbeta för att få utnämningen 
”grön flagg”. Det internationella 
skolutbytet inom miljöfrågorna ska 
fortsätta minst i den nuvarande 
omfattningen. 

RESULTAT MÄTBART MÅL

Samarbete med Killarney, Irland, och 
Kohtla-Järve, Estland, har inletts.

Nya vänortsavtal har tecknas med 
Killarney på Irland och Kohtla-Järve, 
Estland. En förstudie av bistånds-
arbete i Namibia har inletts. 

RESULTAT MÄTBART MÅL

7 av 10 förskolor och 3 av 8 skolor 
har i dag ”grön flagg”.
Övriga har kommit olika långt men 
alla fortsätter sin strävan att uppnå 
målet. Alla skolor och förskolor 
arbetar miljömedvetet oavsett om 
man har grön flagg eller inte och 
punkten finns hela tiden aktuell på 
dagordningen och på Förskola- och 
skolamöten.

ANALYS OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Målet uppnått. 

Målet uppnått.

ANALYS OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Målet uppnått.

 
Foto: Lisbeth Svensson

Förvaltningsberättelse
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Finansiellt

Ägardirektiv för verksamheten i aktiebolaget Staffanstorpshus AB har antagits av kommunfullmäktige § 30 
2007. Bolaget ska eftersträva följande ekonomiska mål för verksamheten.

MÄTBART MÅL 2008

Den bokförda soliditeten ska uppgå 
till minst 15 % år 2010.

På sikt bör den justerade soliditeten 
uppgå till minst 25 %. 

Räntabiliteten på totalt kapital 
inkluderat realisationsvinster ska 
uppgå till statslåneräntan plus 1 % 
år 2010.

Självfinansieringen avseende 
nyinvesteringar ska uppgå till minst 
20 %.

Självfinansieringen avseende 
reinvesteringar ska uppgå till 
100%. (Gäller ej investeringar som 
finansierar sig själv genom sänkta 
driftskostnader).

Räntekänsligheten ska 
minska.

I syfte att minska kommunens 
borgensåtagande ska den av kom-
munen givna borgensramen årligen 
prövas.

Bolagets hyresgäster ska erbjudas 
att köpa sina bostäder genom 
omvandling till bostadsrätt eller 
äganderätt. 
När det är ekonomiskt försvarbart 
och då goda förutsättningar i övrigt 
anses föreligga ska bolaget avyttra 
delar av fastighetsbeståndet, dock 
maximalt hälften.

Alla försäljningar ska ske till mark-
nadsmässiga priser.

Bolaget ska med början av 2007 och 
därefter med längst fem års inter-
vall låta auktoriserad värderings-
man eller auktoriserat värderings-
företag utföra värdering av hela 
bostadsbeståndet.

Bolaget ska årligen fastställa hand-
lingsprogram för de närmaste fem 
räkenskapsåren.

Bolaget ska hålla kommunen väl 
underrättad om sin verksamhet.

Bolaget ska vara anslutet till kom-
munens koncernkonto.

Delårsbokslut och bokslut ska upp-
rättas för hela koncernen.

RESULTAT MÄTBART MÅL

Den bokförda soliditeten uppgår till 
22,6 %.

Räntabiliteten uppgår till 7,7 % 
att jämföras med beräknat mål om 
4,9 %.

Finansieringsgraden uppgår till 
100% (amortering 150 mnkr, nyupp-
tagna lån 110 mnkr).

Självfinansieringen uppgår till 
100 %.

Genom att amorteringarna på 150 
mnkr överstiger nyupptagna lånen 
på 110 mnkr har räntekänsligheten 
minskat.

Avstämning mot den givna borgens-
ramen sker fortlöpande.

Områdena Strindbergs väg (54 lä-
genheter, lgh) och Köpmannagården 
(22 lgh) har ombildats till bostadsrät-
ter. Områdena Postiljonen (39 lgh) 
och Bråhögsplatsen (63 lgh) har sålts 
till annan förvaltare eftersom inte 
tillräckligt intresse för omvandling 
fanns. Nevisborg (124 lgh) har sålts 
1 jan 2009 till annan förvaltare. 
30 % av bostadsbeståndet har där-
med sålts.

Försäljningarna har skett till priser 
väsentligt över gjorda marknadsvär-
deringar (värderingarna har utförts 
av auktoriserat värderingsinstitut).

Värdering utfördes enligt regel-
verket under 2007 och 2008.

Bolaget följder av styrelsen beslutad 
affärsplan för åren 2007-2010.

Samtliga styrelseprotokoll skickas 
till kommunen för information. Ett 
informationsmöte hålls årligen med 
kommunfullmäktige.

ANALYS OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Målet uppnått.

Målet nästan uppnått. 

Målet uppnått.

Målet uppnått.

Målet uppnått.

Målet uppnått.

Målet uppnått.

Målet uppnått.

Målet uppnått.

Målet uppnått.

Målet uppnått.

Målet uppnått.

Målet uppnått.

Målet uppnått.

Staffanstorpshus
Förvaltningsberättelse
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Årets resultat uppgår till 17,4 miljoner kronor inklusive reavinst och exploateringsintäkt. 
Det innebär att kommunen återigen överträffar det finansiella målet att resultatet ska 
uppgå till minst en procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.

Finansiell analys kommunen

Analysmetod
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.

Risk och kontroll visar vilka risker som kan påver-
ka kommunens resultat och kapacitet samt vilken 
kontroll kommunen har över den ekonomiska 
utvecklingen. Här analyseras låneskuld, borgens- 
och pensionsåtaganden Slutligen analyseras hur 
god kontroll kommunen har över utvecklingen 
det vill säga hur upprättade planer följs. En god 
följsamhet mot upprättad budget är ett tecken på 
god kontroll. 

Resultat och kapacitet
Verksamhetens kostnader och intäkter

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushåll-
ning är att det finns balans mellan löpande intäk-
ter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader 
bör därför inte öka i snabbare takt än skatteintäk-
ter och statsbidrag.

Mellan 2007 och 2008 ökade verksamhetens 
nettokostnader exklusive reavinster med 5,9 % 
medan skatteintäkterna inklusive statsbidrag och 
utjämning ökade med 5,5 %. Under femårsperio-
den 2004-2008 har nettokostnaderna ökat med 
26,1 % medan skatteintäkterna med mera har 
ökat med 24,7 %.

Verksamhetens intäkter 2008 inkluderar en intäkt 
från exploateringsverksamheten på 20,0 mnkr 
som avser markförsäljning. Denna uppnås genom 
att vi från och med 2007 följer rådet för kommu-
nal redovisnings idéskrift om hur redovisning av 
exploateringsverksamheten bör hanteras. Denna 
anger att markförsäljningar ska resultatföras när 
ägarbyte/försäljning sker. Kommunens nedlagda 
kostnader för så kallade anläggningar – gator och 
vägar – ska aktiveras när de är färdigställda och 
kan tas i bruk. 

Personalkostnaderna ökade med cirka 2 % under 
2008. Antalet årsarbetare sjönk med 57 personer 
under 2008, från 1003 till 946 bland annat bero-
ende på att vissa verksamheter inte längre bedrivs i 
kommunal regi.

Finansnettot var 14,7 mnkr 2008. Detta är 6,8 
mnkr bättre än budget. Avvikelsen beror främst på 
utdelning och ränteintäkter från kommunens pen-
ningplaceringar. Finansnettot ökade 2 % mellan 
2007 och 2008. Under perioden 2004-2008 ökade 
nettot med hela 408 %. Utdelningar i fonder samt 
ränteintäkter på grund av god likviditet samt 
låga eller inga räntekostnader för externa anlägg-
ninglån är orsaken till den positiva utvecklingen. 
Staffanstorp slutbetalade sina anläggninglån under 
2006.

 

mnkr 2008 2007 2007-2008 2004-2008

   ökning % ökning % 

Verksamhetens  774,7 731,4 5,9 26,1
nettokostnader 
exkl. reavinster

Skatteintäkter  777,4	 737,0	 5,5	 24,7
inkl. generella 
statsbidrag och 
utjämning 

Finansnetto 14,7 14,4 2,0 408,0

Förvaltningsberättelse
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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 2004-2008 ligger 
verksamhetens nettokostnader på 97 % av skat-
teintäkter och finansnetto.

Ökningstakten på nettokostnaderna är avgörande 
för en långsiktigt hållbar ekonomi. Nyckeltalet 
bör inte överstiga nivån 98 %, vilken utgör en 
tumregel för en hållbar ekonomisk utveckling över 
en konjunkturcykel.

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 
relativt jämn nivå över åren.

2004          2005          2006          2007         2008

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och finansnetto 
exkl. reavinst %

98
97,6

96,4
95,9

97,3

Skatte- och nettokostnadsutveckling 
per invånare exkl. reavinst %

2004         2005         2006         2007         2008

3,2

2,9
4,5 4,8 3,0

Nettokostnad per invånare
Skatteintäkt per invånare

3,4

2,8

6,0 6,1

2,4

2004          2005          2006          2007          2008

Nettoinvesteringar mnkr

29,4

32,8

46,8

73,5

13,3

Skatte- och nettokostnadsutveckling per 
invånare

I en sund ekonomisk utveckling finns en följsam-
het mellan nettokostnadsökningen per invånare 
jämfört med skatteintäktsökningen per invånare.
Mellan 2007 och 2008 har nettokostnaderna per 
invånare ökat med 0,4 procentenheter medan 
skatteintäkterna har ökat med 0,8 procentenheter.
Sett över femårsperioden har nettokostnaderna 
per invånare ökat med 20 procentenheter medan 
skatteintäkterna per invånare har ökat med 17 
procentenheter.

Att investeringsvolymen ökade under 2005 och 
2006 berodde på byggnationen av Hjärupslund-
skolan, vilken utgjorde hela 65 % av investerings-
volymen 2006. Under 2007 låg investeringsvo-
lymen på en mer blygsam nivå, 13,3 mnkr. 2008 
investerades 29,4 mnkr, vilket var 11 mnkr lägre 
än budgeterat. Den största avvikelsen finns inom 
tekniska nämndens område. En detaljerad redovis-
ning av investeringarna återfinns på sidan 78 samt 
under respektive verksamhets redovisning. 
Genomsnittligt var investeringarna under de senas-
te fem åren 39 mnkr per år.

Dessutom har ett markinköp skett i Hjärup, 
Väståkraområdet, på 30 mnkr. Finansiering har 
skett genom att likvida medel har tagits i anspråk.

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.

Förvaltningsberättelse
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Årets resultat

Kommunens finansiella målsättning anger att 
resultatet ska vara minst 1% av skatteintäkter och 
utjämning. Budgeten för 2008  hade ett resultat på 
12,9  mnkr eller 1,6 procent av skatteintäkter och 
utjämning.

Kommunallagen anger att kommunens resultat 
måste vara positivt. Det finansiella målet om 1 
procent av skatter och utjämning uppfylls även 
2008.

Årets resultat är 17,4 mnkr inräknat engångs-
intäkt från exploateringsverksamheten samt 
reavinst. Avräknas dessa intäkter är resultatet i 
rörelsen -4,1 mnkr, vilket är 17 mnkr sämre än 
budget. Dock finns det ett antal jämförelsestöran-
de poster som bör tagas hänsyn till: nedskrivning 
av finansiella anläggningstillgångar -5,5 mnkr, 
avvecklingskostnader -4,8 mnkr samt bidrag till 
bildandet av en stiftelse i Uppåkra -4,0 mnkr. Sam-
mantaget blir då resultatet i rörelsen 10,2 mnkr, en 
budgetavvikelse på -2,7 mnkr.

Resultatet för kommunens olika delar kan sam-
manfattas på följande sätt: nämndservice +4,2 
mnkr, resultatenheter -11,4 mnkr avgiftsfinansie-
rad verksamhet +1,2 mnkr samt finansiering +1,5 
mnkr.

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

Årets resultat mnkr

2004          2005          2006         2007         2008

15,9

12,4

24,6

30,2

20,0

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

Soliditetsutvecklingen. 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsik-
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 och år 2010 uppgå till 
35 %. 

Soliditetsutvecklingen inklusive ansvarsförbindel-
sen ligger 2008 på 25,7 % (25), en förbättring på 
0,7 % i förhållande till föregående år.

Ansvarsförbindelsen ökade 2008 med 5,4 mnkr, 
vilket innebär en något måttligare ökning än 2007 
då ansvarsförbindelsen ökade med 56,1 mnkr eller 
17,6 % på grund av bland annat förändrade livs-
längdsantaganden. 

Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen var 2008 
78,9 % (79,4),  en försämring med 0,5 %, bero-
ende på en ökning av kortfristiga skulder.

Avstämning av balanskravet mnkr

Årets resultat enligt resultaträkningen 17,4

Avgår reavinst -1,5

Justerat resultat  15,9

2004         2005         2006        2007         2008

Soliditetsutveckling %

79,4 78,9

60,3

71,1
79,3

Inkl. ansvarsförbindelse

Exkl. ansvarsförbindelse

25,0 25,7

13,5

27,9
31,4

Rent generellt kan sägas att en kommun för att 
stärka sin långsiktiga betalningsberedskap bör ha 
ett resultat som inflationsskyddar det egna kapi-
talet, och som långsiktigt täcker investeringarna i 
den skattefinansierade verksamheten.

Årets resultat var positivt för elfte året i rad. 
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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.

•	Kortfristig	skuldsättningsgrad.	Skulder	som	för-
faller till betalning året efter bokslutsåret.

 

2004           2005           2006           2007         2008

Skuldsättningsgrad %

21,1

39,7 28,9

20,7 20,6

Skuldsättningsgraden har ökat något, 0,5 %, i 
förhållande till föregående år. De kortfristiga skul-
derna har ökat med 11,2 mnkr på grund av högre 
interimsskulder Inga nya lån har tagits upp.

Avsättningarna minskade med 1,7 mnkr. En 
 avsätt ning på 0,3 mnkr har gjorts som enligt 
exploateringspolicyn har givits till kommunen från 
exploatörer för att finansiera följdkostnader i in-
frastrukturutbyggnaden enligt tillväxtprogrammet. 

Risk – kontroll

Betalningsförmåga på kort sikt

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

mnkr      2008      2007

Avsättningar 13,9 15,6

Långfristiga skulder 3,7 3,5

Kortfristiga skulder 133,7 122,5

Totalt 151,3 141,6

Rörelsekapitalet har minskat under 2008. An-
ledningen till minskningen är högre kortfristiga 
skulder, 133,7 mnkr (122,5) och lägre likviditet, 
69,5 mnkr (78,8) än föregående år.

Rörelsekapitalet har legat på en hög nivå under 
2005-2007 beroende på god likviditet från fastig-
hetsförsäljningar.

2004         2005       2006         2007         2008

Rörelsekapital  mnkr

32,4

1,0

-6,1

29,3
31,3

2004         2005         2006         2007         2008

Finansnettots utveckling mnkr

14,4 14,7

2,9

24,0
21,1

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 
14,7 mnkr, främst på grund av utdelning/realisa-
tionsvinster från placeringarna i värdepapper  om 
5 mnkr avseende pensionsportföljen. 

Totalt har kommunen den 31 december 150 mnkr 
placerat i 100 % nominellt kapitalgaranterade 
produkter, med en löptid på mellan 3 till 7 år.  
130 mnkr var placerade i årliga utdelande 
kupongstrukturer.
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Inga utdelningar har skett under 2008.   

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

Utdelning har skett från Staffanstorps Energi AB 
med 1,3 mnkr och borgensavgift har erhållits från 
Staffanstorpshus AB med 2,9 mnkr. 

Borgensåtaganden

Borgensåtaganden och ägande av andra bolag 
innebär ett risktagande.

Av de totala borgensåtagandena på 1 251,4 mnkr 
(1 289,6) avser 1 246,9 mnkr kommunala bolag 
varav Staffanstorpshus AB 1 219,2 mnkr (1258,9) 
och 4,5 (4,4) mnkr föreningar och egnahem m.m. 
Borgensåtagande per invånare är cirka 58 (61) tkr.

Pensionsåtaganden 

Kommunfullmäktige har fattat beslut att hela den 
individuella delen av pensionsåtagandet (genom-
snittligt 4,5% av lönesumman år 2010) dispo-
neras av den anställde för eget val av förvaltare. 
Kvarstående pensionsavsättning avser främst 
garantipensioner, särskilda ålderspensioner och 
efterlevandepensioner.

Ett nytt pensionsavtal, KAP-KL, gäller sedan 
2006.

Avsättningen minskade med 2 mnkr under 2008, 
främst på grund av att en del av dem som erhållit 
särskild avtalspension nu uppnått normal pen-
sionsålder.

Ansvarsförbindelsen som avser pensionsrätt 
intjänad till och med 1997, ökade 2008 med 5,4 
mnkr. Anledningen till denna ökning är främst 
ränte – och basbeloppsuppräkningar.  2007 ökade 
ansvarsförbindelsen med 56,1 mnkr beroende 
bland annat på 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-

reformen. Storleken på för kommunen aktuellt 
retroaktivt engångsbelopp samt framtida löpande 
kostnadsbidrag kan inte preciseras i bokslutet för 
2008.

Medel avsatta för framtida pensioner. 

Enligt rekommendation från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) nr 7.1: 2006 ska i kommunens 
årsredovisning finnas en redogörelse för utveck-
lingen av medel avsatta för framtida pensions-
utbetalningar. Kommunen har fattat beslut om 
policy för kapitalförvaltning av pensionsmedel i 
december 1999. Denna policy har följts till fullo 
under året.

Kommunen har avsatt totalt 115,1 mnkr i för-
valtning hos två kapitalförvaltare, Carlson och 
Danske Bank. Utdelning har skett under året med 
5,0 mnkr. Marknadsvärdet på de bägge port-
följerna var vid årsskiftet 109,8 mnkr, varför en 
nedskrivning skett med 5,3 mnkr.

Redogörelse enligt RKR

mnkr      2008 2007

Avsättning för pensioner 
och liknade förpliktelser -10,0 -12,0 

Ansvarsförbindelse -380,9 -375,0 

Finansiell placering, 
bokfört värde 115,1 110,1 

Totala förpliktelser minus
finansiell placering
(bokfört värde) -275,8 -276,9 

Finansiella placeringar,
marknadsvärde 109,8 131,9 

Marknadsvärde minus
bokfört värde -5,3 21,8 

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

Realiserad/orealiserad vinst/

förlust, procent av bokfört värde -4,6 19,8 

Budgetredovisning och prognossäkerhet

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

Under den senaste femårsperioden har årets resu-
tat varit högre än budgeterat.

Under året har fem månadsrapporter och två 
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delårsrapporter framtagits. Det prognostiserade 
resultatet vid första uppföljningen var 7 mnkr. 
Delårsbokslutet i augusti pekade på ett resultat på 
16,5 mnkr som ska jämföras med bokslutets 
17,4 mnkr.

Nämnder och resultatenheter uppvisar ett negativt 
resultat på 7,2 (16,6) mnkr.

Kommunstyrelsen beslutar om överföringar mel-
lan åren. 

Ekonomichefens avslutande kommentar

Det samhällsekonomiska läget har förändrats 
ovanligt snabbt under året  från hög tillväxt till 
total stagnation. År 2008 blev dock det elfte året i 
rad med positivt resultat.  

Med stor sannolikhet kommer konjunkturned-
gången att bli djup och utdragen. Först fram emot 
2012 kommer vi att kunna börja se en viss åter-
hämtning till följd av den ökade sysselsättningen 
som väntas under andra halvåret 2011. Utmaning-
en blir nu att klara av kommande års minskade 
intäkter med vikande skatteunderlag och sämre 
kapitalavkastning kombinerat med ökade kostna-
der för exempelvis försörjningsstöd. 
Staffanstorps kommun har under ett antal år 
byggt upp en finansiell styrka för att kunna möta 
dessa utmaningar. Men även om det är ekono-
michefens uppfattning att balanskravet bör gälla 
under en mandatperiod för att undvika kraftiga 
neddragningar i extrema situationer, bör arbetet 
med att effektivisera verksamheterna intensifieras.

Budget jämfört med utfall	mnkr

Budget (exkl. kapitalförvaltning)

Resultat (exkl. kapitalförvaltning)

2004         2005         2006       2007        2008

7,2

17,4

8,5 7,7

25,6

16,5

12,9

5,3 6,6

8,9
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Finansiell analys koncernen

Resultat och kapacitet
Årets resultat

Koncernen Staffanstorps kommun, där förutom 
kommunen även Staffanstorpshus AB (100 %), 
Staffanstorps Energi AB (50 %) samt Staffanstorps 
Centrum AB (100 % )ingår, uppvisar ett positivt 
resultat på 32,8 mnkr (35,9). Samtliga bolag upp-
visar ett positivt resultat enligt följande: 

Staffanstorps kommun 17,4 mnkr
Staffanstorpshus AB  19,6 mnkr
Staffanstorps Energi AB 6,3 mnkr

Soliditet

Soliditeten för koncernen ökade under året med 2 
procentenheter till 31 %.
Soliditeten per 31 december 2008 i kommunen 
och de olika bolagen framgår nedan.

Staffanstorps kommun 78,9 %
Staffanstorpshus AB 9,9 %
Staffanstorps Energi AB 61,2 %
 

Rörelsekapital

De likvida medlen har under året ökat med cirka 
12 mnkr till 151,6 mnkr (139,7), men samtidigt 
har de kortfristiga skulderna ökat med 58,5 mnkr.

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

Under 2008, liksom under de senaste åren, översti-
ger omsättningstillgångarna de kortfristiga skul-
derna och ett positivt rörelsekapital erhålls.

Koncernen har ett rörelsekapital för 2008 på 65,7 
mnkr (78,4). Den höga siffran för de tre föregåen-
de åren beror främst på att nya lån tagits upp samt 
på reavinster vid fastighetsförsäljningar.

2004          2005          2006         2007         2008

Rörelsekapital mnkr

65,7

-16,7

69,0

56,6

78,4

2004          2005          2006         2007        2008

Finansnetto mnkr

-19,1

26,4

-18,0

-8,2

-21,1

Finansnetto

För första gången under femårsperioden uppvisar 
koncernen ett positivt finansnetto.

Koncernen Staffanstorpshus har erhållit resultat 
från andelar i koncernföretag med 61 mnkr.

Årets resultat mnkr

2004          2005          2006         2007         2008

35,9
32,8

17,4

13,3

26,3

2004          2005          2006          2007          2008

Soliditet %

31

29 29 29

26
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Känslighetsanalys

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 mest frånsett 
skattehöjning/skattesänkning.

 mnkr

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

1 procents löneökning - 4,5

10 mnkr i nya lån - 0,2

10 mnkr i minskad likviditet - 0,1

10 heltidstjänster  +/- 3,9

Intäkter

Koncernens intäkter, exklusive reavinst från verk-
samheten, har minskat något från föregående år 
från 257 till 251 mnkr.

Investeringar

Anläggningstillgångarna har under året ökat med 
11,4  mnkr till 1 831,4 mnkr. Avskrivningarna var 
49,3 mnkr (37,9).

 
Foto: Ulrika Vendelbo
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Finansiella nyckeltal kommunen

Finansiella nyckeltal koncernen

 Bokslut Budget Bokslut 
 2008 2008 2007 

Resultaträkning exkl. reavinst 

Nettokostnadsandel i % exkl. finansnetto 99,7 99,5 99,2

Resultat före extra ordinära poster, mnkr 17,4 12,9 20,0

Resultat före extra ordinära poster i relation till skatteintäkter i % 2,2 1,6 2,7

Resultat (förändring Eget kapital) i mnkr 17,4 7,2 20,0

Resultat före extra ordinära poster i relation till eget kapital i % 3,1 2,3 3,7

Finansieringsanalys 

Nettoinvesteringar i mnkr 29,4 40,7 13,3

Förändring av rörelsekapitalet i mnkr -31,4 -3,3 1,1

Rörelsekapital i relation till externa utgifter i % 0,1 -0,4 3,6

Förändring likvida medel i mnkr -9,3 -13,1 12,7 

Balansräkning inkl. reavinst

Soliditet i % 78,9 81,4 79,4

Soliditet inkl ansvarsförbindelse i % 25,7 26,2 25,0

Övrigt

Externa utgifter 988,9 921,4 893,9

 Bokslut Bokslut   
 2008 2007  

Soliditet i % 31,0 29,0 

Lånefinansieringsgrad i % 66,6 69,4 

Rörelsekapital i mnkr 65,6 78,4 

Förändring eget kapital i % 7,3 11,1 
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Personalekonomi

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 2008 motsvarar 706 
årsarbetare. I tabellen anges antal årsarbetare 
2008 till 946. Detta avser samtliga anställda med 
eller utan lön. Denna siffra omfattar även lång-
tidssjukskrivna, föräldralediga, tjänstlediga och 
övrigt.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden per den 
31 december 2008 var 88,2 % vilket innebär en 
minskning jämfört med 2007 (88,3).

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

Tabellen anger hur stor andel av respektive kön 
som arbetar deltid. Mätt i relation till totala anta-
let tillsvidareanställda utgör deltidsarbetande kvin-
nor 28 % och deltidsarbetande män 7 %.

 

Heltid – deltid, tillsvidareanställda
                                

  2005 2006 2007  2008 

Kvinnor deltid i % 40,5 39,6  36,9 35,25

Män deltid i % 24,6 33,0  33,8 35,43

   

   2005     2006     2007  2008
Tillsvidareanställda
årsarbetare 948   998 1 003 946

varav kvinnor 779 803 817 784

          män 169 195 186 162
motsvarar
antal personer 1 061 1 139 1 137 1 073

varav kvinnor 868 898 903 861                    

          män 193 241 234 212

Antal tillsvidareanställda årsarbetare 

per den 31 december

Åldersfördelning
463 av kommunens tillsvidareanställda var 50 år 
eller äldre per den 31 december 2008. Det motsva-
rar 42,3 % av totala antalet. 

Medelåldern var per den 31 december år 2008 
46,4 år, samma som föregående år.

Den genomsnittliga anställningstiden var 13,7 år.

Diagram över åldersfördelning tillsvidareanställda.
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Förvaltningsberättelse



37

Könsfördelning

  2005 2006 2007 2008

Kvinnor i %  81,8 78,8 79,4 80,2

Män i %  18,2 21,2 20,6 19,8

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

Av 68 chefer och ledande tjänstemän var per 31 
december 2008  44 kvinnor (64,7 %) och 24 män 
(35,3 %). 

Sjukfrånvaro/föräldraledighet
Åtgärder för att minska sjukfrånvaron eller ohäl-
san är den faktor som diskuteras allra mest för 
tillfället beroende på att kostnaderna för samhället 
har ökat kraftigt. Regeringen har beslutat att från 
och med 2003 års bokslut ska en särskild redovis-
ning göras av sjukfrånvaron mätt i timmar. Detta 
för att kunna jämföra sjukfrånvaro mellan olika 
typer av företag och verksamheter. Nedanstående 
sammanställning visar denna frånvaro. 

Totala sjukfrånvaron i timmar fördelad på kön

Kön Ant. personer Snitt årsarbetare Tillgänglig arbetstid Sjukfrånvaro  % 2008 arbetstid % 2007

Kvinnor 999 708 1 413 806 102 247 7,23 7,98

Män 255 166 333 114 14 325 4,30 2,79

Totalt 1 254 875 1 746 920 116 572 6,67 6,92

      

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

Kön Ant. timmar % av total sjukfrånvaro 2008  % 2007                               

Kvinnor 68 576 67,07 64,13 

Män 8 812 61,52 36,99 

Totalt 77 388 66,39 61,90 

      

Totala sjukfrånvaron i timmar fördelad på ålder

Ålder Ant. personer Snitt årsarbetare Tillgänglig arbetstid Sjukfrånvaro % 2008 arbetstid % 2007

     - 29 89 40 79 865 4 853 6,08 6,48

30 - 49 617 400 797 805 58 930 7,39 7,70

50 - 548 435 869 250 52 789 6,07 6,27

Totalt 1 254 875 1 746 920 116 572 6,92 6,92

      

      

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

Ålder Ant. timmar % av total sjukfrånvaro 2008 % 2007  

     - 29 1 389 28,63 51,53  

30 - 49 39 862 67,64 65,18  

50 - 36 137 68,45 60,64  

Totalt 77 388 66,39 61,90  
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Ovanstående statistik visar att av den totala sjuk-
frånvaron står kvinnorna för merparten. Detta be-
ror till stor del på att de typiskt ingår i yrkesgrup-
per som arbetar i den tunga vården eller bland 
barn. Intressant är att sjukfrånvaron fördelad på 
åldersgrupper visar att åldersgruppen 30-49 år har 
den högsta korttidsfrånvaron och åldersgruppen 
50 år och äldre  har den högsta långtidsfrånvaron.

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 stadium av en sjuk-
skrivning upprätta handlingsplaner med åtgärder 
för att få den sjuke tillbaka till jobbet. Cheferna är 
också medvetna om att följa upp den korta sjuk-
frånvaron och företagshälsovården anlitas både i 
rehabilitering och för förebyggande insatser.

Ledighet för vård av barn (föräldrapenning), vård 
av sjukt barn och partiell tjänstledighet för vård av 
barn har ökat under 2008 till 26 742 dagar vilket 
är en ökning med cirka 1,2 % jämfört med 2007.

Lönekostnader

Kommunens samlade utgifter genom lönerutinen 
var 2008 464,3 mnkr inklusive personalomkost-
nader.

År 2007 var den samlade kostnaden 454,8 mnkr. 

Kostnad/arbetad timme

Genomsnittlig timkostnad per utförd arbetstimme 
var 257,00 kronor år 2008. 2007 var timkostna-
den 244,45 kronor. Timkostnaden ökade därmed 
med 5,1 %.

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

Pensioner

Antalet pensionsavgångar var 2007 41 stycken 
och 2008 31 stycken. Från och med  år 2010 kom-
mer antalet medarbetare som går i pension troligt-
vis 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.
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baserad på avgång vid 65-års ålder

Pensionskostnad 

År 2008 avgick 31 medarbetare med tjänstepen-
sion.

Pensionskostnaden år 2008 blev 17,3 mnkr för 
548 pensionstagare inklusive den särskilda löne-
skatten. 

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 place-
ring på pensionsmarknaden.

Likaså beslutade Kommunstyrelsen att från och 
med 2001 ska efterlevandepensioner och kom-
pletteringspensioner över det så kallade ”taket” 
försäkras i KPA.

Den totala kostnaden och pensionsskulden redo-
visas på sidan 31. Under många år framöver kom-
mer pensionskostnaderna att baseras på två helt 
olika pensionsavtal vilket medför svårigheter att 
prognostisera kostnadsutvecklingen på längre sikt.

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

De stora pensionsavgångarna kommer också att 
medföra ett betydande rekryteringsbehov.

Personalomsättning

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

Förvaltningsberättelse
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Personalomsättning i % av tillsvidareanställda

2005            2006             2007            2008

4,1

5,4
4,9

4,6

ANM.	Viss	förskjutning	i	redovisningen	förekommer	eftersom	
uppsägning och tillsättning inte alltid sker samma år. Personalom-
sättningen registreras efter tillsättning.

Antalet rekryteringar mäts såväl avseende tillsvi-
dareanställningar som vikariatsanställningar och 
andra visstidsanställningar med längre varaktig-
het. Timanställningar ingår ej i redovisningen. 
Diagrammet visar rekryteringar under 2005-2008.

Rekryteringsbehovet kommer framöver att vara 
störst för förskollärare.

105

Antal rekryteringar 2005-2008

2005              2006              2007              2008

123

182

133

20

15

10

5

0

Timvikarieandel av totalt arbetad tid %

BARNOMSORG               VÅRD & OMSORG

Timvikarier

Under 2008 har verksamheterna använt sig av 
74,76 årsarbeten korttidsvikarier för att täcka 
bland annat semester och sjukfrånvaro. Under 
år 2007 har verksamheterna använt sig av 64,15 
årsarbeten. 

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

Vård och omsorg använder cirka 40 årsarbeten to-
talt vilket är mer än hälften av kommunens totala 
behov av timvikarier. 
 

Förvaltningsberättelse
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Miljö

Den stora satsningen på miljö- och naturvårdsarbetet fortsätter. Inom kommunen finns nu 
tolv förskolor och grundskolor som är certifierade enligt Grön Flagg. Tillsammans med ett 
flertal grannkommuner arbetar Staffanstorp i projekt som ska syfta till att förbättra vatten-
miljöerna kring Sege och Höje Å. 

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 helgerna körde bussarna på tre linjer, blå 
linje (Staffanstorp/Lomma), röd linje (Lund) och 
grön linje (Malmö). Turerna kördes enligt tidta-
bell med gemensamma angöringspunkter i Torup, 
Genarps idrottsplats samt Lund C. Totalt finns 35 
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 ett internetbaserat bokningssystem. 
På webbplatsen finns även tidtabeller och infor-
mation om alla de aktiviteter som är knutna till 
helgtrafiken. 

Under 2008 (2007) har 130 aktiviteter (236) orga-
niserats i anslutning till Naturbussens helgturer. 

3 573 personer (3 200) har deltagit i aktiviteterna. 
Totalt har 4 909 biljetter (4 438) sålts under de 18 
helger bussen kört. 

När det gäller vardagstrafiken så har enligt 
bokningscentralen 42 turer (60) fördelat på 
1360 personer  (1 940) bokats av verksamheter i 
Lomma eller Staffanstorp. Totalt har Naturbus-
sens vardagstrafik bokats för 404  turer (388) och 
13 694 resenärer (14 764).

Trafiken bedrevs under 2008 två veckor mindre 
än 2007 och avsaknaden av bälten i bussarna har 
gjort att antalet bokningar minskat. 

 
Foto: Bengt Bengtsson, Jakriborg

Förvaltningsberättelse
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För- och grundskolor certifierade enligt Grön Flagg

Namn Kategori Tema Certifiering

Anneroskolan För- och Grundskola  Energi  2006-04 

Familjedaghemmen Staffanstorp Förskola  Kretslopp 2009-02-05 

Kyrkbyns Förskola Förskola  Vatten  2008-04

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 F-6  Livsstil & hälsa  2008-06 

Kyrkheddinge skola Grundskola  Kretslopp  2004-06 

Tottarps skola Grundskola  Livsstil & hälsa 2008-10-20

Hagalidskolan Grundskola Kretslopp 2008-06

Grön Flagg

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

Både personal och barn/ungdomar ska vara 
överens om att gå med i nätverket. Med mål och 
aktiviteter som skolan/förskolan själv bestämmer 
blir det lätt att lyckas och utvecklas.

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

•	Konsumtion

•	Livsstil	och	hälsa

•	Kretslopp

•	Klimat	och	energi

•	Vattenresurser

•	Närmiljö

 
Foto: Lisbeth Svensson

Förvaltningsberättelse
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Sege å
Segeåprojektet är ett samarbetsprojekt mellan 
kommunerna i Burlöv, Lund, Malmö, Staffans-
torp, Svedala, Trelleborg och Vellinge samt ett 
antal företag och dikningsföretag.  

Projektet arbetar främst med konkreta åtgärder 
där målsättningen är att öka vattenmagasine-
ringsförmågan i landskapet, öka den biologiska 
mångfalden samt öka den areal som omfattas av 
allemansrätten. Åtgärderna ska också reducera 
mängden kväve och fosfor i vattenmiljöerna.
Nuvarande projekt löper fram till 2010 och fort-
sätter sedan i ett nytt projekt, 2010-2018.

Åtgärdsarbetet är inriktat på att anlägga dammar 
och våtmarker på platser där de kan göra stor 
miljönytta och att utreda olika typer av vatten-
vårdsåtgärder.

Höje å
Höje å vattendragsförbund arbetar i ett så kallat 
Höjeåprojekt, vilket löper fram till år 2009 och 
sedan fortsätter i en andra etapp, 2009-2011.

Projektet är en miljösatsning som drivs i ett sam-
arbete mellan Lunds, Staffanstorps och Lommas 
kommuner. Åtgärderna syftar till att begränsa 
näringsämnestransporter till Öresund och gynna 
växt- och djurliv i åkerlandskapet samt öka till-
gängligheten till ån för friluftslivet.

De åtgärdsförslag som är gemensamt framtagna i 
landskapsvårdsplanen för Höje å omfattar bland 
annat anläggning av gångstråk och restaurering av 
vattendrag.

 

Vattenråd
Under 2008 har de båda vattendragsförbunden ar-
betat intensivt med möjligheten att bilda vattenråd 
inom respektive avrinningsområde.

Dialog med olika organisationer och aktörer har 
fortgått under året och beslut har tagits att bilda 
de båda vattenråden under 2009.

Vattenråd är en samverkansform där kommuner, 
näringsliv och olika intresseorganisationer gemen-
samt kan föra en diskussion kring de lokala vat-
tenresurserna för att kunna uppfylla de åtgärder 
som krävs för vattenmiljön enligt EG:s ramdirekti-
vet för vatten. 

Vattenmyndigheten har under 2008 fastställt 
status på våra vattendrag och för både Sege å och 
Höje å var resultatet mycket nedslående. 

För att kunna nå en högre status på våra vat-
tendrag krävs ett samarbete mellan flera aktörer i 
samhället exempelvis vad gäller påverkan av vat-
tenkvaliteten från dagvattnet och de kommunala 
reningsverken. Med anledning av översvämningar-
na 2007 har en arbetsgrupp mellan kommunerna i 
Staffanstorp, Lomma och Lund bildats. Denna så 
kallade dagvattengrupp har tittat på gemensamma 
åtgärder som ska kunna bidra till att förhindra att 
liknande skador uppstår.

Beslut har fattats om att denna dagvattengrupp 
ska fortsätta som en arbetsgrupp under Höje å 
vattenråd.

Förvaltningsberättelse
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Av nämndernas redogörelser över framtidsfrågor 
gör kommunstyrelsen bedömningen att nedanstå-
ende huvudpunkter är viktiga för Staffanstorps 
kommun.

•	Tillväxt	7000.	Kommunens	tillväxtprogram	som		
 siktar på att öka befolkningen till 7 000 invånare  
 på 15 års sikt. Denna ställer krav på en god verk- 
 samhetsplanering inom ramen för de ekonomiska  
 målen för att tillgodose kommuninvånarnas krav  
 på service med hög kvalitet.

•	Ökad	mångfald	i	produktionen	av	kommunal		
 service genom konkurrensutsättning.
 
•	Visionens	ledmotiv	ska	genomsyra	all	verksamhet		
 i kommunen, vilket ska leda till att medborgaren
 i Staffanstorps kommun kan känna trygghet i  
 livets alla faser,  engagemang i bland annat före-
 ningsliv och mod att våga vara annorlunda.

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

Kommande år

 
Foto: Lisbeth Svensson

Förvaltningsberättelse
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Kommunfullmäktige

Ordförande 

Ewa Thalén Finné

Kommundirektör

Ingalill Hellberg

Verksamhetsområde  

•	Kommunfullmäktige
•	Revision
•	Överförmyndarverksamhet

Politisk verksamhet

Årets resultat
Sammantaget uppvisar den politiska verksamheten 
ett balanserat resultat mot budget. Resultatet delas 
mellan ett överskott inom kommunfullmäktige 
och ett underskott inom överförmyndarverksam-
heten.

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2008 2007 2008

Resultat 0,0 -0,3 0,0

Nettokostnad 2,7 2,7 2,7

Investeringsvolym 0,0 0,0 0,0

Förvaltningsberättelse

I budgetarbetet uppskattades effekten av det 
höjda förbehållsbeloppet vilket skulle medföra 
att arvoden för fler gode män måste betalas av 
kommunen. Det har visat sig att denna bedömning 
var alltför försiktig. Detta tillsammans med den 
markant ökade ärendeomfattningen till följd av att 
yngre personer med psykiska problem och dålig 
ekonomi har ett stort hjälpbehov förklarar under-
skottet inom överförmyndarverksamheten. Det 
finns inget som talar för att denna trend kommer 
att vända vilket medför stor risk för underskott 
även under 2009.

Överskottet inom kommunfullmäktige förklaras 
av ett möte mindre än budgeterat samt lägre kost-
nader för förlorad arbetsförtjänst. 

 
Foto: Lisbeth Svensson
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Kommunstyrelsen

Ordförande 

Michael Sandin

Kommundirektör

Ingalill Hellberg

Nämndspecialist

Unto Järvirova Intern service
Ann Rosell  Personal
Margith Svensson Upphandling
Göran Berggren  Strategisk planering
Roger Gustafsson Räddningstjänst

Verksamhetsområde  

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

Gemensam verksamhet

Måluppfyllelse
Verksamhetsmålen bedöms i allt väsentligt vara 
uppfyllda. God ekonomisk hushållning uppnås 
inom kommunstyrelsens ansvarsområden vad 
avser ordinarie verksamhet. Budgetöverskridandet 
hänför sig till kostnader av engångskaraktär som 
har uppkommit genom beslut efter lagd budget 
samt till en ökad volym exploateringsverksamhet.

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

Framtiden
Byggnationen i Staffanstorps kommun väntas 
minska liksom i hela riket, vilket innebär en lång-
sammare befolkningsutveckling. Staffansvallen 

projekteras med avsikt att byggstart ska ske första 
halvåret 2010. Även planering för idrottsplatsen 
i Hjärup och ny ridskola fortsätter med avsikt att 
inleda projektering under 2009. 

Prioriterat för kommunstyrelsen är att hitta 
samarbetsmöjligheter med andra kommuner och 
aktörer för att ytterligare effektivisera verksamhe-
ten i kommunen. 

Årets resultat
Det sammantagna resultatet för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde visar på 19 036 tkr i över-
skott mot budgeten. Det positiva resultatet beror 
på nettoöverskottet på 19 975 tkr från markför-
säljningen inom Strategisk planering. 

Ekonomiska fakta tkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2008 2007 2008

Resultat 19 036 8 716 0

Nettokostnad 73 678 82 771 92 714

Investeringsvolym 7 623 3 780 11 669

Nyckeltal 

 Bokslut Bokslut Budget
 2008 2007 2008

Räddningstjänsten 

Antal utryckningar 240 222 250

Årets viktigaste händelser
Beslut om att bygga ut Staffansvallen och Hjärups 
idrottsplatser har tagits under året. Tillsammans 
med investeringar i parker och rekreationsplat-
ser omfattar investeringarna 100 mnkr. Ett nytt 
system för att styra och leda kommunen via kvali-
tetsuppföljningar och dialog har införts och en 
första medborgarenkät har genomförts. ”Framti-
dens kommun” är ett långsiktigt planeringsdoku-
ment som sträcker sig ända till 2038. Detta har 
utarbetats under året och många dialogmöten med 
medborgare har genomförts. 

Förvaltningsberättelse
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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

Teknisk verksamhet

Måluppfyllelse
Övergripande bedömning

Inventering av lätt avhjälpta hinder på de priori-
terade stråken slutfördes under året. En förskö-
ningsplan för Staffanstorp har tagits fram. Genom 
driftentreprenaden för parkerna satsar kommunen 
på utveckling av kvaliteten. Åtgärder som genom-
förts längs prioriterade stråk är bland annat att 
Heta Linjen gjorts tryggare och att äldre buskage 
och sjuka träd har ersatts.

Årets resultat
Senarelagda investeringar har medfört överskott 
på driftbudgetens kapitalkostnader.
I investeringsvolymen ovan ingår infrastruktur-
ersättning för tidigare genomförda investeringar. 
Bruttoinvesteringsvolymen är 7,4 mnkr. Tidplaner 
för några projekt har försenats bland annat på 
grund av samordning med åtgärder i avloppsled-
ningsnätet.

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2008 2007 2008

Resultat 0,5 -0,8 0 

Nettokostnad 29,1 25,8 29,6 

Investeringsvolym 5,6 4,9 15,7 

Nyckeltal kr 

 Bokslut Bokslut Budget
 2008 2007 2008

Gator/vägar 

Bruttokostnad/kvm 11,7 9,8 11,1

Parker/gång- och

cykelvägar

Bruttokostnad/kvm 6,3 5,6 6,6

Årets viktigaste händelser
Tekniska nämnden har genomfört upphandling av 
drift och skötsel av gator, gc-vägar och grönytor. 
Två entreprenörer har övertagit uppgifterna efter 
Markteknik. Även upphandling av entreprenör för 
toppbeläggningar har genomförts. I Tillväxt 7000 
med en intensiv planering av nya utbyggnadsom-
råden har Tekniska nämnden haft en betydande 
del i planeringen genom bevakning av de infrastru-
turella frågorna. 

Framtiden
Försköning av miljön, upprustning av lekplat-
ser samt borttagande av lätt avhjälpta hinder är 
prioriterade områden de närmaste åren. Tekniska 
nämnden har flera utmaningar, bland andra den 
nya rollen med externa utförare som innebär nya 
rutiner för kontroll och uppföljning av verksam-
heten.

Malmövägens järnvägsbro uppvisar brister och 
åtgärder krävs för att långsiktigt lösa kommuni-
kationen över järnvägen på ett trafiksäkert och 
funktionellt sätt.

Förvaltningsberättelse
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Teknisk verksamhet

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”. Planerade åtgär-
der i ledningsnätet har avslutats. Vattensvinnet har 
uppgått till 16 %.

Årets resultat
Resultatet är sämre än budgeterat bland annat 
beroende på att VA-abonnenterna förbrukat 
mindre mängd vatten. En annan orsak är höga 
avskrivnings- och räntekostnader till följd av ökad 
investeringsvolym. 

Årets investeringar avser förbättringar i avlopps-
ledningsnätet och i pumpstationer. Att utgifterna 
överstiger budget beror på ändringar i tidplaner 
men också att projekt fördyrats på grund av bygg-
nadsbranschens gynnsamma efterfrågesituation 
vid upphandlingarna.

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2008 2007 2008

Resultat -1,0 -4,2 -0,2 

Investeringsvolym 16,2 4,1 10,2

Nyckeltal kr 

 Bokslut Bokslut Budget

 2008 2007 2008

Bruttokostnad/kbm 

köpt vatten 6,9 6,3 7,0

Bruttokostnad/kbm

renat vatten 13,5 13,0 12,5

Årets viktigaste händelser
Drift- och skötsel av vatten- och avloppsledningar 
har upphandlats och övertagits av privat entrepre-
nör under året. I kommunal regi återstår driften 
av reningsverket och pumpstationerna. Ansökan 
om bidrag till åtgärder för att minska risken för 
översvämning har lämnats till Räddningsverket. 
Den nya inloppspumpstationen vid Reningsverket 
har tagits i bruk. Utredningsarbetet till följd av 
översvämningarna 2006 och 2007 har fortskridit.

Framtiden
Arbetet med undersökning och utredningar med 
avseende på ett säkert och effektivt VA-system 
fortsätter. Åtgärder med anledning av sanerings-
planerna kommer att ta flera år att färdigställa och 
medföra stora kostnader. Esarps filterbädd kom-
mer att tas ur bruk.

Förvaltningsberättelse

Tekniska nämnden / Vatten- och 
avloppsverket

Ordförande 

Bertil Persson

Nämndspecialist

Johan Israelsson
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Tekniska nämnden / Fjärrvärmeverket

Ordförande 

Bertil Persson

Nämndspecialist

Johan Israelsson

Tekniska nämnden / Renhållningen

Ordförande 

Bertil Persson

Nämndspecialist

Johan Israelsson

Teknisk verksamhet

Måluppfyllelse
Övergripande bedömning

Målet angående omhändertagande av matavfall 
till biologisk behandling är delvis uppfyllt genom 
att inventering av mängden matavfall påbörjats.

Årets resultat
Fjärrvärmeverket följer de ekonomiska planerna 
och ökar det egna kapitalet.

Årets resultat
Avfallsmängderna både vid återvinningscentralen 
och från hushållen var lägre än budgeterat och har 
minskat kostnaderna för omhändertagandet. En 
annan orsak till att renhållningens resultat är hö-
gre är planerat är att SYSAV:s flyttning av återvin-
ningscentralen (Åvc) har försenats. 

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2008 2007 2008

Resultat 0,3 0,2 0,3

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2008 2007 2008

Resultat 2,6 -0,6 0,7

Förvaltningsberättelse

Nyckeltal  

 Bokslut Bokslut Budget

 2008 2007 2008

Avfall från hushållen,

kg/inv 251 259 

Avfall vid Åvc, kg/inv 330 343 400

Framtiden
Kontraktstiden med nuvarande entreprenör för 
insamling av hushållssopor upphör i början av år 
2011. Kommunens ställningstagande i frågan om 
separat omhändertagande av matavfall blir viktig i 
kommande upphandling
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Miljö- och samhällsverksamhet

Måluppfyllelse
Övergripande bedömning

Målet avseende en medborgarengagerad fysisk 
planering har uppnåtts genom att samtliga plan-
uppdrag genomförts med medborgardialog.
För att göra myndighetsarbetet serviceinriktat 
och tryggt är framtagandet av flödesschema och 
processbeskrivningar ett mål, vilket hittills har 
uppfyllts till cirka tre fjärdelar.

Årets resultat
Nämndens negativa resultat orsakas av mins-
kade bygglovsansökningar samt intäktsbortfall i 
miljö- och hälsoskyddsverksamheten på grund av 
personalvakanser. Uppskjutna investeringar inom 
kartverksamheten har haft en positiv effekt på 
resultatet.

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2008 2007 2008

Resultat -0,3 0,2 0,0 

Nettokostnad -1,8 -2,7 -2,1

Nyckeltal % 

 Bokslut Bokslut Budget

 2008 2007 2008

Miljö- och hälso-

skydd, avgifts-

finansieringsgrad 29 23 47

Årets viktigaste händelser
Förändringar har genomförts i syfte att utveckla 
och samordna nämndens olika verksamheter.
Utvecklingsarbetet inom GIS-området (Geografiskt 
InformationsSystem) har kommit till värdefull 
användning vid framtagandet av översiktsplanen, 
Framtidens kommun – perspektiv 2038.

Framtiden
Arbetet med att utveckla och säkra nödvändiga 
kompetenser, förbättra verksamhetsstyrning och 
verksamhetsuppföljning samt vidareutveckla 
samarbetet mellan stadsbyggnadskontorets olika 
kompetenser kommer att fortgå.

En kundenkät med inriktning på myndighetens 
tillgänglighet, bemötande, tydlighet med mera ska 
genomföras under 2009.

Förvaltningsberättelse

Miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden

Ordförande 

Christian Sonesson

Nämndspecialist

Johan Israelsson

Verksamhetsområde  

•	Miljö	-	och	samhällsbyggnadsnämnd
•	Fysisk	och	teknisk	planering
•	Miljöskydd	och	hälsoskydd
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Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande 

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

Kultur- och fritidsverksamhet

Måluppfyllelse
Övergripande bedömning

Målet avseende en medborgarengagerad fysisk 
planering har uppnåtts genom att samtliga plan-
uppdrag genomförts med medborgardialog.
För att göra myndighetsarbetet serviceinriktat 
och tryggt är framtagandet av flödesschema och 
processbeskrivningar ett mål, vilket hittills har 
uppfyllts till cirka tre fjärdelar.

Årets resultat
Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett positivt 
resultat för verksamhetsåret 2008. Det totala re-
sultatet uppgår till +108 tkr jämfört med - 699 tkr 
år 2007. Ett överskott i förvaltningsavtalet med 
Staffanstorps kommunfastighets AB med drygt 90 
tkr är den enskilt största orsaken till det positiva 
resultatet. Dessutom, ökade intäkterna med cirka 
7% jämfört med budgeten. I övrigt har budgeten 
följts med enbart mindre avvikelser.

Årets viktigaste händelser
Konkurrensutsättningen av Bråhögsbadet avbröts 
på grund av för litet intresse från marknaden.
Nämnden beslutade att inte konkurrensutsätta 
biblioteksverksamheten. Istället initierades sam-
verkan med Lomma kommun.

Nämnden genomförde en kultur- och fritidsvane-
undersökning.

Skateboardparker uppfördes i Hjärup och Staf-
fanstorp.

Förvaltningsberättelse

Nyckeltal  

 Bokslut Bokslut Budget

 2008 2007 2008

Antal besök badet 129 053 128 899 130 000 

Antal besök biblioteket 144 288 141 416 125 000

Antal boklån 204 583 196 882 200 000 

Antal elever i 

musikskolan 610 559 >579

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2008 2007 2008

Resultat 0,1 -0,7 0 

Nettokostnad 29,7 28,3 29,8    

Investeringsvolym 0 0 0,1 Framtiden
Satsningen på nya idrottsplatser, vilket inkluderar 
Staffansvallen, Hjärups Idrottsplats och parker 
och Spontanidrottsplatser.

Andra prioriterade frågor är en ny Ridanläggning 
och dränering av grusplanen på Södra Idrottsplat-
sen.

 
Foto: Lisbeth Svensson



51

Barn- och utbildningsverksamhet

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 91,8 %. Målet var att 100 % skulle vara 
behöriga.

Nämnden har antagit ett uppföljnings- och utvär-
deringsdokument.

Årets resultat
Totalt ett överskott för Barn- och utbildnings-
nämnden på 3 898 tkr (0,9 %).
En del av årets överskott förklaras av en överkom-
pensation av hyror på cirka 2000 tkr. De prog-
nostiserade höjningarna för 2008 slår sannolikt 
inte igenom förrän 2009. På intäktssidan finns ett 
överskott på cirka 1800 tkr som kan förklaras av 
förbättrade rutiner avseende fakturering och upp-
följning av elever från andra kommuner i Staffans-
torps skolor. Övriga avvikelser kommenteras i den 
ekonomiska sammanfattningen under respektive 
verksamhet.

Förskola och familjedaghem

Verksamheterna Förskola och Familjedaghem 
hade tillsammans totalt 57 barn färre än budgete-
rat och ett överskott på 2 227 tkr (+1,9 %).

Fritidshem

Totalt cirka 50 barn fler än budgeterat vilket bety-
der ett underskott på 1 371 tkr (-5,5 %).

Grundskola

Det finns ett överskott som kan härledas till 
en överkompensation av hyreskostnaderna på 
cirka 2000 tkr och högre intäkter för elever från 
andra kommunen på cirka 1800 tkr, vilket ger ett 
överskott inom grundskolan inklusive verksam-
heterna Skolhälsovård, Skolskjutsar, Svenska som 
andra språk och Modersmål på 4 017 tkr trots fler 
elever. Ytterligare en bidragande orsak till över-
skottet är att elevpengen för elever i specialskolor 
har belastat verksamheten för Särskilda insatser 
(+2,2 %).

Gymnasieskola

Gymnasieskolan hade färre elever än budgeterat. 
Detta innebär ett överskott på 2 434 tkr (+2,7 %).

Nyckeltal % 

 Bokslut Bokslut Budget

 2008 2007 2008

Miljö- och hälso-

skydd, avgifts-

finansieringsgrad 29 23 47

Förvaltningsberättelse

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande 

Annika Carlstedt

Nämndspecialist

Inga-Britt henriksson, Jens Jording

Verksamhetsområde  

•	Barn-	och	utbildningsnämnden
•	Öppen	förskola
•	Förskoleverksamhet
•	Familjedaghem
•	Fritidshem
•	Förskoleklass
•	Grundskola
•	Obligatorisk	särskola
•	Gymnasieskola
•	Gymnasiesärskola
•	Svenska	för	invandrare	(SFI)
•	Grundläggande	vuxenutbildning
•	Gymnasial	vuxenutbildning
•	Särvux
•	Centrala	resursteamet	inkl.	skolhälsovård
•	Gemensam	administration

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2008 2007 2008

Resultat 3,9 0,3 0 

Nettokostnad 451,5 420,1 455,4  

Investeringsvolym 0,0 0,2 0,0
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Årets viktigaste händelser
•	 Ny	Barn-	och	utbildningsplan	har	antagits
 under året.
•	 Ett	kvalitets-	och	uppföljningsdokument	har		
 utarbetats och antagits.

•	 Ny	delegationsordning	antogs	hösten	2008.

•	 Ny	chef	för	Centrala	resursteamet	vilket	möjlig-
 gör förbättrade uppföljningsrutiner och stra- 
 tegiska lösningar för barn och elever i behov av 
 särskilt stöd samt utveckling av det förebyg- 
 gande arbetet.

•	 Vårdnadsbidrag	har	införts.

•		Skyldighet	att	upprätta	skriftliga	omdömen	i
 grundskolan har införts.

•		Under	året	har	BUN	beviljat	tre	företag	att	
 driva fristående förskoleverksamhet i Staffans- 
 torps kommun. Utöver detta har nämnden dess 

Barn- och utbildningsverksamhet, forts.

Förvaltningsberättelse

Gymnasiesärskolan

Volymökning i förhållande till budget ger ett un-
derskott på cirka -1 771 tkr (-39,4 %).

Särskilda insatser

Fler barn än budgeterat är i behov av särskilda 
insatser. Totalt blev underskottet 412 tkr (-8,6 %).

Centrala resursteamet

Resultatet för 2008 är ett underskott på cirka -700 
tkr. Under året har det inrättats en chefstjänst för 
Centrala resursteamet och familjeteamet. Övriga 
verksamheter har avvikelser på cirka 500 tkr.

Nyckeltal  

 Bokslut Bokslut Budget

 2008 2007 2008

Förskola/familjedaghem 

Nettokostnad/barn 73 524 70 974 75 464

Fritidshem 

Nettokostnad/barn 20 899 19 534 20 888 

Grundskola 

Nettokostnad/elev 60 068 62 572 65 580

Gymnasieskola 

Nettokostnad/elev 91 524 89 596 93 285

 utom i yttranden till Skolverket ställt sig positiv  
 till tre företag som planerar etablera f-5-skolor i  
 kommunen. 

•	 Med	medel	från	Myndigheten	för	skolutveck-	
 ling och BUN har det planerade utvecklingspro- 
 jektet inom skolafritidshem genomförts. 

•		Nya	rutiner	för	bättre	uppföljning	av	verksam-	
 heterna har införts vilket inneburit ekonomiska  
 effektiviseringsvinster.

•	 Fortbildning	av	lärare	i	kommunen	genom		
 lärarlyftet.

•	 Tillsyn	av	samtliga	enheter	inom	förskole-		
 verksamheten pågår i samarbete med Regionalt  
 utvecklingscentrum på Malmö Högskola.

•		1	200	tkr	har	avsatts	och	planering	är	genom-	
 förd för ett omfattande ledarskaps- och verk- 
 samhetsutvecklingsprogram med start januari  
 2009.

•	 Ma/no-profil	har	startat	på	Hagalidskolan	och		
 kommer att utvecklas vidare under 2009.

Framtiden
•	 Ledar-	och	verksamhetsutvecklingsprogrammet		
 startar januari 2009 och beräknas pågå under  
 tre terminer med avslut i juni 2010.

•	 En	planerad	satsning	på	digital	kompetens	för		
 att möta barns och ungdomars digitala livsstil.

•	 Genomförande	av	attitydundersökningar	på		
 såväl nämndsnivå som kommunnivå.

•	 Tillsynen	av	samtliga	förskoleenheter	avrappor-	
 teras i juni 2009.

•	 Nya	beslut	som	påverkar	skolan:	ny	nationell		
 gymnasieskola, nytt betygssystem, ny skollag  
 och ny vuxenutbildning.

 
Foto: Lisbeth Svensson
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Social verksamhet

Måluppfyllelse
Övergripande bedömning

Socialnämndens mål avseende Individ- och 
familjeomsorg och Vård och omsorg om äldre 
och funktionshindrade är uppfyllda med fullgott 
resultat. Målen har omfattat insatser till barnfa-
miljer, förebyggande insatser till äldre, klientnöjd-
hetsundersökning och utveckling av IT stöd.

Årets viktigaste händelser
Individ och familjeomsorgen

I april 2008 övergick socialpsykiatrin från att vara 
en resultatenhet till att organisatoriskt tillhöra In-
divid och familjeomsorgen avseende utförardelen 
boendestöd och Träffpunkten.

Behandlingsteamet flyttade till nya lokaler till-
sammans med Centrala resursteamet och fick en 
gemensam chef.

Genom beviljade medel från Länsstyrelsen har ett 
projekt genomförts avseende ökade kunskaper om 
våld i nära relationer. Utbildning har erbjudits till 
all personal inom förskola och vård och omsorg. 
En handlingsplan för Individ- och familjeomsor-
gen är upprättad kring kvinnovåld.

Genom beviljade utvecklingsmedel från Läns-
styrelsen med 182 tkr har behandlingsteamet 
påbörjat evidensbaserade utbildningar såsom 
Funktionell FamiljeTerapi (FFT), Marte Meo och 
föräldrautbildning Komet till tonårsföräldrar.

Ny lagstiftning infördes i januari 2008 avseende 
unga lagöverträdare i form av medlingsverksam-
het.

Missbruksprojektet Kompassen, som pågått i 
två år med utvecklingsmedel från Länsstyrelsen, 
avslutades och har implementerats i den ordinarie 
verksamheten. 

Nyckeltal % 

 Bokslut Bokslut Budget

 2008 2007 2008

Familjehem 

- kostnad/vårddygn 

Barn & ungdom 442 408 448

Vuxna  2 529 2 604 1 997

Barn 1 714 1 308 2 137

Särskilt boende

- årskostnad /dygn

Klöverlyckan 446 450 456 252 446 589

Särskilt boende i 

kommunen 402 739 402 939 407 630

Enskilt vårdhem 455 847 415 407 452 882

LASS kostnad/person 241 630 243 894 247 428 

Socialnämnden

Ordförande 

Stefan Möller

Nämndspecialist

Annika Nerd, Ann-Kristin Persson

Verksamhetsområde  

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

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2008 2007 2008

Resultat 0,9 3,3 0 

Nettokostnad 164,3 152,8 165,2 

Investeringsvolym 0 0 0,

Årets resultat
Socialnämnden gjorde under 2008 ett positivt 
resultat på totalt 0,9 mnkr vilket innebär 0,56 % 
av nettobudgeten.
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Genom beviljade utvecklingsmedel från Länssty-
relsen påbörjades i samarbete med Lunds universi-
tet ett utvärderingsprojekt kring LVM-vård (Lagen 
om vård av missbrukare i vissa fall).

Vård och Omsorg om äldre

Under våren 2008 infördes kundval för utförande 
av omvårdnadsinsatser. Två externa utförare har 
godkänts. 

2008 har till stora delar präglats av upphandling 
av extern entreprenör för särskilt boende vid Mag-
noliagården. Av 7 anbud blev 4 godkända varav 
ett anbud återtogs. 

Under 2008 har genomförts en översyn och upp-
datering av insatsrapporteringsprogrammet TES. 
TES gör det möjligt att följa upp personalkonti-
nuiteten hos den enskilde och att beviljade insatser 
blir utförda. Översynen har pågått under större 
delen av året och gett upphov till olika förändring-
ar hos utföraren i syfte att förbättra verksamheten.

Vård och omsorg om funktionshindrade 

Verksamheten riktad till personer med funktions-
nedsättning har varit föremål för stora föränd-
ringar under 2008. Till stor del har året präglats 
av den pågående entreprenadupphandlingen. 
Några verksamheter drivs från och med 1 septem-
ber 2008 av entreprenörer. Det handlar om Daglig 

Förvaltningsberättelse

verksamhet av Nimbus Resurs AB, LSS-boendena 
Nevisborg 11e och Nevisborg 19 av Carema Orki-
dén AB och Personlig assistans och ledsagarservice 
av Assistansia AB. 

Två LSS-boende, Torget 5 och Planeten, är kvar 
i kommunal regi då bolaget ännu ej har fått 
klartecken på sina tillståndansökningar från Läns-
styrelsen. 

Upphandlingen av korttidsenheten Lyckan och 
LSS-boende Åkershus 28 gjordes om och ny entre-
prenör blev klar först i oktober månad. Verksam-
heten går över den 1 februari 2009. 

Framtiden
Individ och familjeomsorgen

Gruppen ”unga vuxna”, det vill säga personer 
från 16 år upp till 25 år bedöms i ökad utsträck-
ning bli i behov av samhällets stöd gällande syssel-
sättning och olika stöd/vårdinsatser. En oroande 
tendens som visat sig i undersökningar är att allt-
fler ungdomar har en ökande alkoholkonsumtion. 
För denna ”unga vuxnagrupp” behövs ett samlat 
samhällsstöd i form av skola, arbetsförmedling, 
socialtjänst, polis och primärvård. Individ och 
familjeomsorgen har påbörjat en dialog med 
utvecklingsstrategen i metodfrågor kring denna 
målgrupp.

Fortsatt preventivt arbete riktat till föräldrar i 

 
Foto: Bengt Bengtsson, Jakriborg
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form av information, utbildning och annat stöd 
bedöms viktigt att utveckla och göra lätt till-
gängligt. Detta kan ske genom Familjecentral och 
annan öppen verksamhet.

Individ och familjeomsorgens utredargrupp för 
barn mellan 0-11 år kommer att med start under 
2009 erbjuda samtliga förskolor och skolor ett 
samarbete kring barn som misstänks fara illa. 
Erbjudandet kommer att innefatta information, 
rådgivning och konsultation.

Under 2009 ska projektmedel sökas hos Läns-
styrelsen avseende gruppen barn till föräldrar 
med ekonomiskt bistånd. Cirka 170 barn lever i 
biståndsfamiljer och deras fritidsbehov ska utredas 
för eventuellt kommande riktade insatser.
För målgruppen inom socialpsykiatrin ska med 
start 2009 fokus läggas på aktiviteter som stimule-
rar till ökad delaktighet i samhällslivet.

Vård och Omsorg om äldre

Med anledning av LOV – Lag om valfrihet - har 
Vård och Omsorg ansökt om och tilldelats statliga 
medel i syfte att göra en översyn av befintliga un-
derlag och rutiner avseende kundval inom ordinärt 
boende. Ett annat syfte är att utreda förutsätt-
ningarna samt att utarbeta underlag för att införa 
kundval inom särskilt boende.
Fortsatt arbete med att utveckla kundvalet inom 
ordinärt boende med fler utförare.
Trygghetsboende för äldre har fått ett positivt gen-
svar och är en boendeform för vidare utveckling.

Vård och omsorg om funktionshindrade 

Under 2009 är förhoppningen att samtliga verk-
samheter ska kunna övergå i de driftsformer som 
det beslutats om och att förändringsarbetet ska 
övergå till att ge en trygghet och stabilitet för alla 
som är berörda av kommunens LSS-insatser såväl 
brukare och anhöriga som personal. 

 
Foto: Ulrika Vendelbo
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Kommunstyrelsens resultatenheter

Årets resultat
Resultatenheternas samlade ingående egna kapital 
uppgick till 8,5 mnkr. Det totala resultatet för 
2008 är -11,4 mnkr, varför det utgående egna 
kapitalet före justeringar 2008 är -2,9 mnkr. 

Kommunstyrelsen

Ordförande 

Michael Sandin

Produktionschef

Hans Nilsson
Unto Järvirova
Bo Gertsson
Ingalill Hellberg

Verksamhetsområde  

Produktion av service sker inom följande 
verksamhetsområden:

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

Totalt fanns vid utgången av 2008 31 
resultatenheter.

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut 
 2008 2007 

Årets resultat -11,4 -12,8  

Resultatöverföring 8,5 6,4                

Eget kapital -2,9 -6,4

Årets viktigaste händelser
Skolor och förskolor

I samband med vårterminens slut anställdes en ny 
produktionschef för förskola, skola och fritidsverk-
samhet och samtidigt tillsattes en ny ledning för 
Centralskolan.
Följande viktiga händelser kan noteras:

•	 Hagalidskolans	bibliotekarie	blev	utsedd	till		
 Årets Skolbibliotekarie 2008 i Sverige!

•	 Resultatenheterna	har	ett	gott	miljöarbetet	där		
 de flesta nu har uppnått målet med Grön Flagg. 

•	 Fritidspedagoger	har	fått	föreläsningar	och		
 handledning för att stärka deras roll i skolan. 

•	 Flera	av	skolorna	har	deltagit	i	projektet	Smile,		
 som är ett projekt för att utveckla skolbibliote- 
 ken till att bli ett naturligt stöd i barns utveck- 
 ling genom att bidra till förbättrad läsförmåga  
 och förmåga att kritiskt granska information.

•	 Som	ett	led	i	att	förbättra	matematikkunnandet		
 arrangerades en ”matematikbienette” på Hjä- 
 rups skola där olika matematikprojekt i förskola  
 och skola redovisades.

•		Stanstorpsskolan	och	Bråhögskolan	har	utbildat		
 all personal i svenska som andraspråk för att  
 möta den ökade invandringen och de större  
 kraven på den enskilde pedagogen.

•	 En	omfattande	plan	för	utbildning	i	Stegvis	och
 SET-metodik (socioemotionell träning) har tagits  
 fram för förskola/skola och olika former av  
 föräldrautbildningar har vidareutvecklats.

•	 På	förskolan	har	arbete	inletts	med	kvalitets-	
 säkring och dokumentation av verksamheten i  
 samarbete med Malmö Högskola. 

Övriga resultatenheter

•	 Våra	ungdomar	erbjuds	fler	aktiviteter	på	kvällar		
 och helger genom nystartade bio- och sporthalls 
 kvällar. 

•		Bråhögsbadet	konkurrensutsattes	under	året	men
 upphandlingen avbröts på grund av ofullstän- 
 diga anbud.

•		Biblioteksverksamheten	har	ökat	såväl	i	form	av
 utlåning som antal besök. Omfattande upp 
 fräschning av lokalen i Staffanstorp har 
 påbörjats.

•		LSS-verksamheten	har	konkurrensutsatts	och		



57

 under året har i stort alla delar av verksamheten  
 övergått till extern utförare.

•		Ordinärt	boende	har	utvecklat	samarbete	och		
 bemanning med särskilt boende som en förbere- 
 delse för framtida organisationsförändringar.

•		En	stor	andel	av	Särskilt	boende,	Magnoliagår-	
 den, har under året varit föremål för konkur- 
 rensutsättning. Extern entreprenör svarar för  
 verksamheten från och med 1 april 2009.

•		Verksamheten	vid	ordinärt	boende	har	påver-
 kats volymmässigt av kommunens utökade  
 kundval.

Framtiden
Skolor och förskolor

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, specialpedagoger och 
pedagogiska hjälpmedel. 

Stödjande resurser i förskolor och skolor ska sät-
tas in så tidigt som möjligt för att ge så stark och 
styrande effekt som möjligt. Satsningar ska också 
göras på föräldrastöd och utbildningar redan i 
förskolan.

Den begränsade kompensationen för avtalsbe-
stämda löneökningar 2009 gör att många resultat-
enheter kommer att se över sina organisatoriska 
lösningar. 

I förskolor och skolor har investeringar skett i nya 
pedagogiska datasystem för att i framtiden bättre 
kunna följa upp och få en likformig utvärdering av 
resultatenheterna samt erhålla en förbättrad kom-
munikation mellan hem och skola. Utveckling har 
påbörjats i dessa avseenden. 

Förskolor och skolor fortsätter att satsa på den 
digitala världen och att utveckla pedagogiken för 
att bättre möta framtidens krav. Ett viktigt mål för 
dessa satsningar är att göra den digitala plattfor-
men i Staffanstorp mer driftsäker.  

Förvaltningsberättelse

Övriga resultatenheter

Kommunens fritidsverksamhet är en viktig del 
i många barns och ungdomars liv. Hur denna 
verksamhet ska organiseras för att få bäst effekt 
kommer att utvärderas och ses över. 

Biblioteket satsar 2009 mot målgruppen ”äldre 
ungdomar” samt inför utlåning av spelfilm för 
vuxna.

Musikskolan är en efterfrågad verksamhet där ar-
bete pågår med att försöka minska köerna. För att 
lyckas behövs, förutom organisatoriska åtgärder, 
fler lärartimmar.

Bråhögsbadet är tidsmässigt mycket väl utnyttjat 
och välbesökt. Reningsanläggningen är näst intill 
maximalt utnyttjad. Efterfrågan är stor och plane-
ring för större kapacitet behöver påbörjas. Ökad 
användning kräver kapacitetstillskott, såväl ytmäs-
sigt som personellt och i reningskapacitet.

Inom ordinärt och särskilt boende fortsätter arbe-
tet med att anpassa organisationen efter ändrade 
förutsättningar i form av kundval och konkurrens-
utsättning.

I de ordinära och särskilda boendena fortsätter 
arbetet med att öka produktivitet och kvalitet. 
Samarbetet mellan enheterna kommer att ökas.
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RESULTATENHETER tkr Resultatöverföring Budget Bokslut Differens Ackumulerat
Bokslut 2008 t. o. m. 2007 2008 2008 Budget - Bokslut resultat 2008

 Annero skola -134  154  113  -41  -21 

Arbetsmarknadsenheten 0  -325  -934  -609  -934 

Biblioteket 152  -12  -92  -80  60 

Bråhög/Borggårds skolan -802  400  878  478  76 

Bråhögsbadet -794  149  72  -77  -722 

Centralskolan 3 058  -600  -4 877  -4 277  -1 819 

Ekonomi/IT 0  0  67  67  67 

Familjedaghem 957  -253  -279  -26  678 

Fritid  -57  30  178  148  121 

Hagalidskolan 527  -460  -587  -127  -60 

Hjärupslundsskolan -559  150  -282  -432  -841 

Hjärups skola -189  189  -65  -303  -303 

Kometskolan 0  0  5  5  5 

Kostsektionen 364  -335  417  752  781 

Kyrkbyns förskola 412  -281  -250  31  162 

Kyrkheddinge skola 0  0  -233  -233  -233 

Lapptäckets förskola 419  -190  -157  33  262 

LSS  112  -112  -793  -681  -681 

Markteknik 454  -530  -617  -87  -163 

Mellanvångens skola 353  -100  1487  1587  1840 

Musikskolan -106  32  -14  -46  -120 

Ordinärt boende 0  0  -2 366  -2 366  -2 366 

Rehab-verksamhet 410  0  -30  -30  380 

Reningsverket 0  0  307  307  307 

Stanstorps skola 59  0  -160  -160  -101 

Stationsbyns förskola -105  105  34  -71  -71 

Städservice 697  -688  -737  -49  -40 

Särskilt boende 4 340  -2 658  -2 015  643  2 325 

Tottarps skola 35  33  -56  -89  -21 

Trekantens förskola -131  74  40  -34  -91 

Åkervindans förskola -651  0  -43  -43  -694 

Ängslyckans förskola 100  -94  -21  73  79 

Önsvalas förskola -452  200  -355  -555  -807 

SUMMA 8 469  -5 122  -11 364  -6 292  -2 945 

Förvaltningsberättelse
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Verksamheten under räkenskapsåret
Moderbolaget

Årets resultat uppgick till 26 167 tkr (21 141 tkr). 

Årets arbete har fokuserat på bolagets nya ägar-
direktiv där i första hand bolagets hyresgäster ska 
erbjudas att köpa sin bostad genom omvandling 
till bostadsrätt eller äganderätt. Boende på Strind-
bergs väg och Köpmannagården har under året 
förvärvat sina bostäder. På områdena Postiljonen 
och Bråhögsplatsen fanns inte tillräckligt intresse 
för omvandling varför dessa områden har sålts till 
annan förvaltare. Ovan nämnda försäljningar har 
inneburit reavinster för bolaget. 

Fastigheten Uppåkra (Stanstad II) och 500 tkr har 
avsats som del av stiftelsekapital i en nystartad 
stiftelse, Uppåkra Arkeologiska Centrum. Detta 
har inneburit att insatskapitalet i Stanstad har 
skrivits ned med tillgångens bokförda värde och 
övriga kostnader belastats med 500 tkr.

Årets verksamhet har påverkats av kraftigt höjda 
räntor och förändrade avskrivningsunderlag på 
fastigheter.

Stanstad II
Årets resultat uppgick till -1 182 tkr (1 285 tkr). 
Resultatet beror framför allt på högre räntekost-
nader och en engångskostad gällande värme på 
Pilegården. Under året har Fastigheten Uppåkra 
avsats som del av stiftelsekapital i en nystartad 
stiftelse, Uppåkra arkeologiska centrum. Detta har 
inneburit att insatskapitalet har skrivits ned med 
tillgångens bokförda värde.

Staffanstorps Kommunfastigheter AB

Årets resultat uppgår till -6 442 tkr (-611 tkr). De 
planerade underhållsinsatserna i samband med 
övertagandet av Staffanstorps kommuns ägda fast-
igheter har liksom föregående verksamhetsår varit 
omfattande. Mycket arbete är dock nu genomfört 
och underhållsbehovet beräknas framöver att 
hamna på en mer normal nivå. Årets resultat beror 
till största delen av högre räntekostnader. 

Årets resultat

Ordförande 

Henrik Lethin

Verkställande direktör

Hans Johansson

Verksamhetsområde  

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostads-
bolag, har till föremål för sin verksamhet 
att inom Staffanstorps kommun, förvärva, 
avyttra, äga, bebygga och förvalta fastighe-
ter eller tomträtter med bostäder och lokaler 
(inkl. kommunala verksamhetslokaler) och 
därtill hörande kollektiva anordningar samt 
att uppföra flerbostadshus som överlåtes till 
bostadsrättsförening. Bolaget kan organi-
sera delar av verksamheten till dotterbolag.

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

Ägarförhållande
Staffanstorps kommun äger Staffanstorpshus AB 
till 100 %. Staffanstorpshus AB är moderbolag 
i en koncern med det till 99,99 % ägda Förvalt-
ningsbolaget Stanstad II KB och det till 100 % 
ägda Staffanstorps Kommunfastigheter AB, det se-
nare ingår i koncernen från och med 2004-12-15.

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut 
 2008 2007 

Resultat mnkr 19,6 21,6  

Rörelseresultat mnkr 8,3 56,1                

Resultat efter finansiella 
investeringar 11,3 -34,5

 

Staffanstorpshus AB

Förvaltningsberättelse
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Miljö 2008

I ägardirektiven från 2005 fanns krav på att 
verksamheten skulle miljöcertifieras. Under 2006 
påbörjades därför arbetet med att integrera miljö, 
kvalitet och arbetsmiljö i ett ledningssystem. 
Koncernen Staffanstorpshus är sedan augusti 2007 
miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004, kvalitets-
certifierad enligt ISO 9001:2000 och arbetsmiljö-
certifierad enligt AFS 2001:1. 

Bolaget har även innan dess engagerat sig och sina 
kunder inom miljöarbetet. Redan 2000/2001 ut-
bildades Staffanstorpshus personal och hyresgäster 
i miljöarbetet. Sedan dess har bolaget bl a konti-
nuerligt övervakat och justerat förbrukningen av 
vatten, värme och el i fastighetsbeståndet och sett 
över användningen av kemikalier. 

Årligen sker externa certifieringsrevisioner på 
ledningssystemet där kontroll av måluppfyllelse, 
lagefterlevnad och att ständig förbättring skapas i 
ledningssystemet och därmed i verksamheten. De 
övergripande målen att minska på förbrukning av 
energi, vatten och el har under 2008 nått sina del-
mål och det stora projektet Energieffektivisering 
fortskrider med hjälp av Bastec inom beståndets 
offentliga byggnader. Vidare har under året hand-
lingsplanen att byta ut beståndets få oljepannor 
som kvarstår fortskridit.

Projekt

Genomförda och pågående projekt under 2008 

Åkershusprojektet har under året blivit färdig-
ställt. För området innebär detta en upprustning 
av det äldre området, det vill säga nya entréer, 
färglagda fasader för att passa in i det nya om-
rådet, mer närliggande parkeringsplatser, fler 
garageplatser, nya gårdshus, mm, och nybyggna-
tioner. Totalt har 112 nya bostäder tillkommit på 
området. För bolaget har tre nya punkthus i 4-5 
plan med hiss innehållande 52 hyreslägenheter 
tillkommit plus en förskola samt 8 st lägenheter 
med upplåtelseformen hyrköp. 

Rådhusplatsen blev helt färdigställt under året och 
består av 36 nya bostäder i tre huskroppar.

Stora och lilla Emilia förskola skall byggas på Ne-
visborgsområdet och förväntas vara klar i augusti 
2009. 

Ica och Systembolagets lokaler ska utvecklas. Ica-
huset köptes 2009-01-02. 

Hyresintäkter
Bolagets hyresintäkter har under räkenskapsåret 
uppgått till 69 197 tkr (69 499 tkr). 

Investeringar
Investeringar i inventarier har uppgått till 414 tkr 
(2 120 tkr).  

Koncernens fastighetsbestånd har per 2008-12-31 
ett bokfört värde om 1 222 Mkr och för moderbo-
laget 480 Mkr.

 
Rådhusplatsen. Foto: Lisbeth Svensson

Förvaltningsberättelse
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Flerårsjämförelse

  2008 2007 2005 2004 2003

Koncernen

Omsättning 155 998 168 540 135 721 133 770 81 251

Driftsnetto 58 583 72 762 44 289 48 894 31 152

Avskrivningar -19 846 -16 620 -13 593 -12 926 -6 510

Räntenetto -49 633 -34 513 -28 305 -27 895 -21 362

Årets resultat 19 614 21 629 2 391 8 073 3 280

Balansomslutning 1 415 301 1 455 407 1 323 085 1 114 250 693 297

Eget kapital 140 399 120 784 99 156 96 763 37 189

Soliditet 9,9 8,3 7,5 8,7 5,4

Avkastning på totalt kapital 2,7 3,8 2,4 3,2 3,7

Moderbolaget

Omsättning 77 398 92 998 70 381 71 178 66 192

Driftsnetto 27 170 39 315 19 299 25 177 24 823

Avskrivningar -9 613 -7 091 -6 437 -5 607 -5 100

Räntenetto -22 719 -11 083 -9 367 -13 787 -16 807

Årets resultat 26 167 21 141 3 495 5 783 3 280

Balansomslutning 1 399 123 1 433 685 1 304 670 1 084 516 684 524

Eget kapital 143 566 118 744 97 603 94 108 36 825

Soliditet 22,6 15,7 15,6 17,7 5,4

Avkastning på totalt kapital 7,7 4,5 2,8 3,7 4,0

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag 
för uppskjuten skatt) i förhållande till balansom-
slutningen. 

Avkastning på totalt kapital

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhål-
lande till balansomslutningen.

Vid beräkning av moderbolagets soliditet och av-
kastning på totalt kapital har balansomslutningen 
minskats med lån till dotterbolag.

Ekonomiska nyckeltal

Framtida utveckling

Bolaget har under de senaste två åren till största 
delen genomfört det förändringsarbete som angavs 
i ägaredirektiven. De närmaste åren skall bolaget 
fokusera på konsolidering och effektivisering av 
förvaltningen samtidigt som insatser kommer att 
göras för att utveckla Bråhögstorget. Inom Staf-
fanstorps kommunfastigheter AB sker en fortsatt 
utveckling och utökning av kommunala verksam-
hetslokaler.

Området Nevisborg såldes 2009-01-02, Ica-fastig-
heten köptes 2009-01-02. 

 

Förvaltningsberättelse
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Staffanstorps Energi AB

Årets resultat

Ordförande 

Per-Ove Kjellborn

Verkställande direktör

Ove Göransson

Bolagets verksamhet och väsentliga 
händelser under räkenskapsåret
Arbetet med uppsättning av nya elmätare för 
insamling av kundernas energiförbrukning enligt 
gällande lagstiftning som träder i kraft den 1 juli 
2009 har varit huvudverksamheten under år 2008.
Arbetet bedrevs med såväl egen som inhyrd 
personal och första igångkörning för månadsvis 
insamling var den 1 juni då etapp 1 med 650 kun-
der togs i drift. Från den 1 september har samtliga 
kunder fjärravlästs och systemet har trimmats in. 
Största problemet är kommunikationen på elnätet 
som tidvis kan störas av kundernas apparater. Lös-
ningen blir att extra förstärkare måste sättas upp 
ute i elnätet. Provdrift uppstartades i januari 2009 
och övertagande av systemet beräknas ske i mars. 
En andra etapp med mätinsamling för kunder med 
högre säkring än 80 A har påbörjats.

Drift och underhåll har gjorts i den omfattning 
som krävts medan reinvesteringar i elnätet har 
fortgått enligt plan med området från Kyrkhed-
dinge till Torreberga vilket beräknas vara slutfört 
början 2009. Under senare delen av 2008 avstan-
nade nybyggnationen dramatiskt i samband med 
den ekonomiska krisen som uppstod i världen.

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

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut 
 2008 2007 

Resultat mnkr 2,6 5,2  

Rörelseresultat mnkr 5,8 5,7                

Resultat efter finansiella 
investeringar 6,2 6,1

Resultat i koncernen 2,3 2,2 

Staffanstorps Energi Försäljnings AB är ett helägt 
dotterbolag som för närvarande inte bedriver nå-
gon verksamhet i avvaktande på bolagets framtida 
strategi. Företaget upprättar inte koncernredovis-
ning eftersom koncernen är klassificerad som en 
mindre koncern enligt ÅRL 1:3.

Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter räken-
skapsårets utgång.

Framtida utveckling
VD har under 2008 aviserat att till bolagsstämman 
2009 bör ny VD vara utsedd och att ny VD har 
haft möjlighet att sätta sig in i verksamheten innan 
nuvarande slutar helt.

De risker eller osäkerhet som bolaget kan utsättas 
för fram till 2011 bedöms som ringa och har väl 
analyserats.

Ägarförhållande
Staffanstorps Energi AB ägs till lika delar av 
Staffanstorps kommun och E.ON Sverige AB org 
nr 556006-8420.

Nyckeltal  

 2005 2006 2007 2008 

Omsättning kkr 30 168 29 944 31 441 32 594 

Resultat efter 
finansiella poster kkr 6 748 5 803 6 152 6 287

Vinstmarginal i % 22,4% 19,4% 19,6% 19,3%

Soliditet i % 60,7% 61,8% 61,6% 61,2%  

Förvaltningsberättelse
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RÄKENSKAPER
 
Foto: Lisbeth Svensson
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Redovisningsprinciper

•	Staffanstorps	kommun	följer	den	kommunala	
redovisningslagen förutom när det gäller anslut-
ningsavgifterna, som har bokförts som inkomst i 
investeringsredovisningen enligt av kommunfull-
mäktige fattat beslut. Föreslagen modell har ingen 
avvikande resultatpåverkande effekt (ej taxepåver-
kande).

•	Från	och	med	2007	följer	Staffanstorp	Rådet	för	
kommunal redovisnings idéskrift om hur redovis-
ning av exploateringsverksamheten bör hanteras. 

 Markförsäljningar ska resultatföras när ägarbyte/-
försäljning sker. Kommunens nedlagda kostnader 
för gator och vägar ska aktiveras när de är färdig-
ställda och kan tas i bruk. 

•	Vid	en	analys	av	de	årliga	effekterna	av	beslutat	
tillväxtprogram är det under 2009 och 2010 som 
effekterna ger upphov till de största underskotten. 
Det har redan tagits medvetna steg för att  mildra 
dessa effekter dels genom att byggnationen av 
Hjärupslundsskolan helt tillgodoser behovet av 
nya skollokaler till och med cirka år 2014, dels ge-
nom att avsätta 13,5 mnkr i bokslutet 2005 samt 
16,7 mnkr i bokslutet 2006.

•	SKLs	prognos	för	slutavräkning	2008	i	cirkulär	
09:10 har inarbetats i bokslut för 2008. Resultatet 
har försämrats med 2,2 mnkr.
 
 

Räkenskaper

 
Foto: Lisbeth Svensson
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Avskrivningar

Planmässig årlig nedsättning av anläggningstillgångars 
värde.

Avsättning

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

Balansräkning

Sammanfattning av tillgångar, skulder och eget kapital 
vid en given tidpunkt. Ger mycket information om 
kommunens ekonomiska styrka genom jämförelser 
bakåt i tiden.
 
Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar och skulder och består av 
anläggningskapital (skillnaden mellan anläggningstill-
gångar och långfristiga skulder) samt av rörelsekapital 
(skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfris-
tiga skulder).

Finansieringsanalys/betalningsflödesrapport
Visar hur kommunen har finansierat sin verksamhet, 
det vill säga hur pengar har tillförts och hur de har 
använts. Här ingår samtliga in- och utbetalningar, det 
vill säga även investeringsutgifter och inkomster. Skill-
naden 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 inte finansierats med nämndens 
egna intäkter, såsom avgifter och ersättningar m m.

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

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

Skulder
Delas in i långfristiga och kortfristiga skulder. Kortfris-
tiga skulder 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.)

 

Ord och uttryck

tkr = tusentals kronor

mnkr = miljontals kronor

Räkenskaper

 
Foto: Lisbeth Svensson
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Resultaträkning 
mnkr

 

 Not Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut

   2008 2008 2007 2008 2007

      

Verksamhetens intäkter 1 161,0 164,6 146,9 251,6 257,1

     varav exploateringsnetto  20,0  14,6 20,0 14,6

     varav reavinst   1,9  0 1,9 

Verksamhetens kostnader 2 -914,3 -935,7 -863,7 -977,2 -893,4

     varav reaförlust  -0,4   -0,4  

 

Avskrivningar 3 -21,4 -15,4 -14,6 -49,3 -37,9

Verksamhetens nettokostnader  -774,7 -786,5 -731,4 -774,9 -674,2

Skatteintäkter  4 729,0 761,7 690,5 729,0 690,5

Generella stb o utjämning 5 48,4 29,8 46,5 48,4 46,5

Finansiella intäkter 6 16,3 8,3 14,9 78,0 13,8

Finansiella kostnader 7 -1,6 -0,4 -0,5 -51,7 -34,9

Resultat före extra ordinära poster  17,4 12,9 20,0 28,9 41,7

Skattekostnad     -0,5 -1,1

Uppskjuten skatt obeskattade reserver     4,5 -4,7

Årets resultat  17,4 12,9 20,0 32,9 35,9

       

Avstämning mot balanskravet       

Nettoreavinster  -1,5     

Utdelning fonder    -3,5   

Justerat resultat  15,9  16,5   

Kommunen Koncernen
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Balansräkning 
mnkr

 

 Not Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut

   2008 2008 2007 2008 2007

      

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillg 8 235,6 199,4 177,0 1 555,4 1 532,1

Mark,byggnader o tekn.anl.  204,1  142,5 1 421,1 1 284,4

Pågående nyanläggningar     63,7 178,1

Maskiner och inventarier  31,5  34,5 70,55 69,6

Finansiella anläggningstillg 9 345,7 357,0 357,0 276,0 288,0

Summa anläggningstillg  581,3 556,4 534,0 1 831,4 1 820,1

Omsättningstillgångar         

Förråd     0,5 0,6

Fordringar 10 53,8 60,7 60,7 90,2 120,9

Exploateringsverksamhet 11 11,4 15,5 15,5 11,4 15,5

Kortfristiga placeringar     1,5 5,0

Kassa och bank 12 69,5 62,1 78,8 151,8 139,7

Summa omsättningstillg  134,7 138,3 154,9 255,4 281,7

Summa tillgångar  716,0 694,7 688,9 2 086,8 2 101,7

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER       

Eget Kapital 13      

Eget kapital  564,7 547,3 547,3 650,8 612,3

varav årets resultat   17,4 12,9 20,0 32,9 35,9

Summa Eget kapital  564,7 560,2 547,3 650,8 612,3

Avsättningar 14        

Avsättning för pensioner    10,0 11,8 12,0 10,0 12,0

Avsättningar skatter     5,4 4,9

Övriga avsättningar  3,9  3,6 7,4 5,9

Summa avsättningar  13,9 11,8 15,6 22,8 22,8

Skulder         

Långfristiga skulder 15 3,7 3,5 3,5 1 223,4 1 263,3

Kortfristiga skulder 16 133,7 119,2 122,5 189,8 203,3

Summa skulder  137,4 122,7 126,0 1 413,2 1 466,6

Summa eget kapital,        

avsättningar och skulder  716,0 694,7 688,9 2 086,8 2 101,7

PANTER OCH ANSVARSFÖRB.      

Pensionsförpliktelser 17 380,9 375,5 375,0 381,0 375,0

Övriga borgensåtaganden 18 1 251,4 1 289,6 1 289,6 1 377,0 1 415,2

Kommunen Koncernen
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Kassaflödesanalys 
mnkr

 

  Not Bokslut Budget Bokslut Bokslut 

    2008 2008 2007 2008

      

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Årets resultat före extraord. post.  19 17,4 12,9 20,0 28,9

Just. för av- och nedskrivningar  20 21,4 15,4 14,6 49,3

Ökning / minskning av avsättning.  21 -1,7 -0,2 -2,6 -0,1

Just.för övriga ej likvidpåv. poster  22 -20,2 -1,0 -14,5 -17,9

Medel från verksamheten före       

förändring av rörelsekapital   16,9 27,0 17,5 60,2

Ökning (-)/minskning(+) kortfristiga fordringar  6,8 0,0 -4,6 30,7

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder   11,2 -3,3 5,4 -13,5

Ökning(-)/minskning(+)Exploatering   13,9 0,0 10,7 13,9

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE       

VERKSAMHETEN   48,8 23,7 29,0 91,3

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Förvärv materiella anläggninstillg.  23 -66,9 -37,8 -13,3 -74,3

Förs.materiella anläggningstillg.  24 2,7 0,0 2,0 42,3

Förvärv finansiella anläggningstillg.  25 -21,0 0,0 -10,0 -12,1

Förs finansiella anläggningstillg.  26 26,0 0,0 3,5 0,0

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN  -59,2 -37,8 -17,8 -44,1

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån  27 0,3 0,0 0,0 0,3

Amortering av skuld  28 -0,1 0,0 1,4 -39,9

Ökning långfristiga fordringar  29 0,0 1,0 -0,1 0,0

Minskning långfristiga fordringar  30 0,9 0,0 0,2 0,9

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  1,1 1,0 1,5 -38,7

ÅRETS KASSAFLÖDE   -9,3 -13,1 12,7 8,5

Likvida medel vid årets början   78,8 68,2 66,1 144,7

Likvida medel vid årets slut   69,5 55,1 78,8 153,2

   -9,3   8,5

Kommunen Koncernen
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Noter Kommunen Koncernen

Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2008 2007 2008 2007

      

Verksamhetens intäkter  1     

Enligt driftredovisning   645,9 628,7 331,9 331,1

Avgår interna intäkter   -484,9 -481,8 -80,3 -74,1

Verksamhetens intäkter   161,0 146,9 251,6 257,0

Avgår koncerinterna poster      

-försäljningsmedel   8,8 8,5   

-taxor och avgifter   61,6 54,3   

-hyror och arrenden   11,3 13,9   

-bidrag   39,4 39,7   

-försäljning av verksamheter   14,8 15,1   

-försäljning av exploateringsfastigheter   21,2 14,6   

-reavinster   1,9 0,0   

-övrigt   2,0 0,8   

      

Verksamhetens kostnader  2     

Enligt driftredovisning   1 399,2 1 345,5 1 057,5 967,5

Avgår interna kostnader   -484,9 -481,8 -80,3 -74,1

Verksamhetens kostnader   914,3 863,7 977,2 893,4

-inköp av anläggnings-och underhållsmaterial  2,1 2,2   

-vatteninköp för distribution   6,0 5,6   

-bidrag   25,9 21,0   

-entreprenader och köp av verksamhet   231,5 199,2   

-konsulttjänster   14,1 12,8   

-kostnader för arbetskraft inkl pensioner   494,1 486,4   

-hyror samt fastighetsservice   74,7 71,8   

-leasing   1,3    

-bränsle och  energi    5,3 5,3   

-förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial  29,9 31,5   

-div främmande tjänster   12,4 9,2   

-tele-, IT-kommunikation och postbefordran  4,0 4,4   

-transporter och resor   7,8 7,7   

-försäkringsavgifter och riskkostnader   2,7 4,1   

-avgifter och skatter   2,4 2,2   

-övrigt   0,1 0,3   

      

Avskrivningar       3     

Avskrivningar    15,5 14,6 43,4 37,9

Nedskrivning mat.anl.tillgångar   0,3 0,0 0,3 0,0

Nedskrivning finansiella.anl.tillgångar   5,6 0,0 5,6 0,0

Summa    21,4 14,6 49,3 37,9

       

Skatteintäkter  4     

Preliminära skatteintäkter   737,7 678,4 737,7 678,4

Slutavräkning    -1,4 0,3 -1,4 0,3

Preliminär avräkning  för 2008   -7,3 11,8 -7,3 11,8

Summa    729,0 690,5 729,0 690,5  

    



70 Räkenskaper

Noter forts. 
 

Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2008 2007 2008 2007

      

Generellt stb och utj bidrag  5     

Inkomstutjämningsbidrag   68,9 67,4 68,9 67,4

Kostnadsutjämningsavgift   -15,0 -20,0 -15,0 -20,0

Kommunal fastighetsavgift   27,8 0,0 27,8 0,0

Regleringsbidrag   0,0 19,0 0,0 19,0

Regleringsavgift   -9,6 0,0 -9,6 0,0

Utjämningsavgift LSS   -23,7 -19,9 -23,7 -19,9

Summa    48,4 46,5 48,4 46,5

       

Finansiella intäkter  6     

Utdelning aktier andelar   1,3 1,2 1,3 1,2

Utdelning fonder pensionsförvaltning   5,0 7,5 5,0 7,5

Ränteintäkter   4,3 3,3 7,8 6,3

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

Övriga finansiella intäkter   2,8  2,8 0,0

Resultat från andelar i eget konc.bolag      62,4 0,0

Avgår koncerninterna poster     -2,9 -2,9

Avgår utdelning      -1,3 -1,2

Summa    16,3 14,9 78,0 13,8

      

Finansiella kostnader  7     

Räntekostnader   1,3 0,2 54,3 37,5

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

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

Avgår koncerninterna poster     -2,9 -2,9

Summa   1,6 0,5 51,7 34,9

      

Materiella anl tillgångar  8     

Ack. Anskaffningsvärde   489,0 463,2   

Ack. Avskrivningar   -312,0 -297,5   

Anskaffningsvärde årets ingående balans    177,0 165,7 1 532,0 1 262,5

Årets anskaffning   63,6 13,3   

Årets avskrivningar   -15,5 -14,6   

Årets nedskrivning   -0,3 0,0   

Årets avyttringar   -2,2 -0,1   

Överflyttat till exploateringsprojekt   0,0 -5,3   

Överflyttat från exploateringsprojekt   13,0 18,0   

Periodens förändring     23,3 269,5

Summa    235,6 177,0 1 555,3 1 532,0

      

Kommunen Koncernen
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Noter forts.  Kommunen Koncernen

 

Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2008 2007 2008 2007

      

Specifikation materiella anl. tillg.      

Råmark   36,6 2,5  

Mark för bebyggda fastigheter   1,7 1,6  

Mark byggnader och tekniska anläggningar     1 421,1 1 284,3

Förvaltningsbyggnader   0,3 0,0  

Skolor   0,0 0,0  

Hyresfastigheter   0,0 0,0  

Förskolor   0,0 0,0  

Idrotts- fritidsanläggningar   2,7 3,2  

Gator och vägar   59,8 59,5  

Offentlig belysning   8,6 8,9  

Parkområden GC-vägar   33,7 30,9  

Övriga publika fastigheter   0,9 1,1  

Pågående ny/tillombyggnad   9,5 0,0 63,7 178,1

Exploateringsfastigheter   0,0 0,0   

Va-verk   40,8 24,3  

Fjärrvärmeverk   9,5 10,5  

Maskiner och inventarier   31,5 34,5 70,5 69,6

Summa   235,6 177,0 1 555,3 1 532,0

      

Finansiella anl tillgångar  9     

Ingående värde   357,0 350,6   

Minskning fin. anläggningstillg.   -27,0 -3,6   

Ökning fin. anläggningstillg.   21,0 10,0   

Nedskrivning   -5,3 0,0   

Summa    345,7 357,0   

      

Specifikation finansiella anl. tillg.koncernen      

Värdepapper, andelar      345,7 356,0

Andelar koncernföretag      -70,7 -70,7

Långfristiga fordringar     1,0 2,7

Summa      276,0 288,0

     

Specifikation finansiella anl. tillg.      

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 1,0   

Näringslivsbolag   0,1 0,0   

Summa   13,6 13,5
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Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2008 2007 2008 2007

      

Andelar      

Kommuninvest i Sverige AB   0,6 0,6   

Aktie- och räntefonder      

Carlsson   66,5 63,9   

Danske Bank   48,5 46,2   

Nedskrivning   -5,3    

Summa   109,7 110,1   

Obligationer      

Carnegie/Kommuninvest   20,0 20,0   

Kaupthing ränteobligation   40,0 40,0   

Kaupthing valutaobligation   0,0 10,0   

Carnegie vegaobligation   20,0 20,0   

Carnegie indexkupong   70,0 70,0   

Summa   150,0 160,0   

Långfristiga fordringar      

Övriga   1,0 2,0   

Summa   1,0 2,0   

Bostadsrätter   0,1 0,1   

Fordringar  10     

Kundfordringar   12,6 16,7 20,3 32,1

Div kortfristiga fordringar   14,1 11,8 42,6 52,4

 varav      

 momsfordringar   13,7 11,5 13,7 11,5

 statsbidragsfordringar   0,1 0,1 0,1 0,1

 personaldatorer   0,0 0,1 0,0 0,1

 kortfristig del av långfristig fordran   0,3 0,1 0,3 0,1

 övriga kortfristiga fordringar   0,0 0,0 28,5 40,6

Förutbetalda kostnader   7,2 7,1 7,2 7,1

Upplupna intäkter   19,6 22,4 24,3 26,5

 varav      

 hyresintäkter   0,0 0,3 3,5 3,7

energiintäkter     0,4 

 statsbidrag   0,9 1,6 0,9 1,6

 EU-bidrag   3,5 2,0 3,5 2,0

 skatteintäkter   10,4 13,9 10,4 13,9

 övriga  upplupna intäkter   4,9 4,6 5,9 5,3

Interimsfordringar   0,3 2,7 0,4 2,7

Avgår koncerninterna poster     -4,5 -0,2

Summa    53,8 60,7 90,3 120,6

Exploateringsverksamhet  11     

Bostadsområden   9,2 13,0 9,2 13,0

Industriområden   1,4 2,5 1,4 2,5

Hagalidparksskolan   0,8 0,0 0,8 0,0

Summa    11,4 15,5 11,4 15,5

Noter forts.  Kommunen Koncernen

Räkenskaper
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Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2008 2007 2008 2007

      

Kassa och bank  12     

Bank och postgiro   69,5 78,8 151,8 139,7

Summa    69,5 78,8 151,8 139,7

Eget kapital  13       

Ingående eget kapital enl fast-   547,3 527,3 612,3 576,4

ställd balansräkning      

Obeskattade reserver     5,6 

Årets resultat   17,4 20,0 32,9 35,9

 varav reavinst   1,5   1,5 

 varav öronmärkt Tillväxt 7000   30,2    

Utgående balans   564,7 547,3 650,8 612,3

Fördelning utgående balans      

Anläggningskapital   563,7 515,0 585,2 534,1

Rörelsekapital   1,0 32,3 65,6 78,2

Summa    564,7 547,3 650,8 612,3

Varav :      

Kommunen   564,6 546,6   

Va-Verket   0,4 1,4   

Fjärrvärmeverket   -0,3 -0,7   

Varav :      

Staffanstorps kommun     564,7 547,3

Staffanstorpshus AB     140,4 120,8

Staffanstorps Energi AB     22,3 14,7

Staffanstorps Centrum AB     0,2 0,2

Avgår koncerninterna poster     -76,8 -70,7

Summa     650,8 612,3

Avsättningar  14     

Avsättning för pensioner      

Ingående saldo   12,0 18,2 12,0 18,2

Årets nyintjänande   -2,0 5,0 -2,0 5,0

- varav grundändring    0,2  0,2

Pensionslösningar    -11,2  -11,2

Summa    10,0 12,0 10,0 12,0

Varav löneskatt   2,0 2,4 2,0 2,4

Övriga avsättningar     7,4 2,3

Avsättning för skatter     5,3 4,9

Avsättning för infrastrukturanläggning    3,6  3,6

Ingående saldo   3,6    

Årets avsättning   0,3    

Summa    3,9

Summa avsättningar   13,9 15,6 22,7 22,8

Långfristiga skulder  15     

Checkkredit   3,0 2,8 3,0 2,8

Lån fastigheter och anläggningar   0,0 0,0 1 219,9 1 260,0

Återbetalning OVK   0,1 0,1 0,1 0,1

Förvaltade medel   0,4 0,4 0,4 0,4

Staffanstorps Centrum AB   0,2 0,2 0,2 0,2

Avgår koncerninterna poster     -0,2 -0,2

Summa    3,7 3,5 1 223,4 1 263,3

     

Noter forts. Kommunen Koncernen

Räkenskaper
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Noter forts. 
 

Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2008 2007 2008 2007

      

Kortfristiga skulder  16     

Leverantörsskulder   30,8 39,0 43,4 71,9

Moms redovisningskonto   0,0 0,3 0,0 0,3

Upplupna löner   3,0 0,0 3,0 0,0

Personalens skatter,avdrag,arb.givaravg   15,2 16,4 15,2 16,4

Pensionskostnader avgiftsbestämd del   16,6 18,7 16,6 18,7

Upplupna pensionskostn försäkringsavgift   1,2 0,0 1,2 0,0

Timlöner mm dec månad   2,9 3,5 2,9 3,5

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

Förutbetalda skatteintäkter   7,3 0,0 7,3 0,0

Interimsskulder   25,6 13,8 56,5 52,8

Semester-och övertidsskuld   29,7 29,5 29,7 29,5

Skulder till dotterbolag     2,9 2,9

Övriga  kortfristiga skulder     9,7 6,0

Summa    133,7 122,5 189,8 203,3

Ansvarsförbindelse  17     

Ingående värde enligt ÅR   375,0 318,8 375,1 318,8

Intjänat under året    5,9 56,2 5,9 56,3

- varav grundändring   0,0 52,7  52,7

Utgående värde    380,9 375,0 381,0 375,1

Varav löneskatt   74,4 73,2 74,4 73,2

Borgensåtaganden  18     

Staffanstorpshus AB   1 219,2 1 258,9 1 219,2 1 258,9

AB Sydvatten   25,2 24,4 25,2 24,4

SYSAV   2,5 1,9 2,5 1,9

Föreningar   4,0 3,8 4,0 3,8

Egna hem, småhus m b-rätt   0,5 0,6 0,5 0,6

Övrigt     125,7 125,7

Summa    1 251,4 1 289,6 1 377,1 1 415,3

       

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 2008  uppgick detta lånebelopp 

till 1 065,3 mkr       

Resultat före extra ord. poster  19      

Enligt resultaträkning   17,4 20,0 28,9 

Summa   17,4 20,0 28,9  

Just. för av-och nedskrivning  20      

Avskrivningar enl.resultaträkning   15,5 14,6 43,4  

Nedskrivningar    5,9 0 5,9 

Summa   21,4 14,6 49,3 

      

Kommunen Koncernen
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Noter forts.  
 

Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2008 2007 2008 2007

      

Ökning/minskning av avsättningar  21     

Pensionsavsättning   -2,0 -6,2 1,9 

Avsättning infrastruktur   0,3 3,6   

Avsätting skatter     0,4 

Övriga avsättningar     -2,4 

Summa   -1,7 -2,6 -0,1 

      

Just. för övriga ej likvidpåv.poster  22     

Överföring från exploatering   -20,2 -14,5 -19,7 

Övrigt     1,8 

Summa   -20,2 -14,5 -17,9 

      

Förvärv materiella anl.tillgång.  23     

Investeringar netto   -32,8 -13,3 -74,3 

Markinköp   -34,1    

Summa   -66,9 -13,3 -74,3 

      

Försäljning  materiella anl.tillg.  24     

Försäljningspris materiella anl.   2,7 2,0 42,3 

Summa   2,7 2,0 42,3 

      

Förvärv finansiella anläggningstillg.  25     

Aktier och andelar    -21,0 -10,0   

Obligationer   0,0 0,0   

Övrigt netto     -12,1 

Summa   -21,0 -10,0 -12,1 

      

Försäljning  finansiella anl.tillg.  26     

Aktier och andelar    16,0 3,5 0,0 

Obligationer   10,0 0,0 0,0 

Summa   26,0 3,5 0,0 

      

Ökning av långfristiga skulder  27     

Checkkredit   0,2  0,3 

Leasingskuld   0,1    

Summa   0,3  0,3 

      

Minskning av långfristiga skulder  28     

Amortering   -0,1 1,4 -39,3 

Summa   -0,1 1,4 -39,3 

      

Ökning långfristiga fordringar  29     

Övr. långfristiga fordringar   0,0 -0,1 0,0 

Summa   0,0 -0,1 0,0 

      

Minskning långfristiga fordringar  30     

Övriga  fordringar   0,9 0,2 0,9 

Summa   0,9 0,2 0,9 

Kommunen Koncernen
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Driftsredovisning 
tkr

 

Nämnd/Enhet   Intäkter   Kostnader   Netto   Budget   Avvikelse 

        2008 2008    

Skattefinansierad verksamhet     

Nämnder  117 324 866 365 -749 041 773 233 24 191

Politisk verksamhet  0 2 698 -2 698 2 683 -15

Kommunstyrelsen  43 867 117 545 -73 678 92 714 19 036

Tekniska nämnden  520 29 599 -29 079 29 568 489

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  3 449 1 646 1 803 -2 057 -254

Kultur- och fritidsnämnden  3 257 32 906 -29 649 29 757 108

Barn- och utbildningsnämnden  39 793 491 280 -451 487 455 385 3 898

Socialnämnden  26 438 190 691 -164 253 165 183 929

     

Resultatenheter   489 321 500 685 -11 364 -5 122 -6 242

Anneroskola/förskola  26 771 26 658 113 154 -41

Arbetslivscentrum  2 964 3 898 -934 -325 -609

Bibliotek  9 127 9 219 -92 -12 -80

Bråhög/Borggård skola/förskola  32 567 31 689 878 400 478

Bråhögsbadet  7 059 6 987 72 149 -77

Centralskolan  28 611 33 488 -4 877 -600 -4 277

Familjedaghem  5 811 6 090 -279 -253 -26

Fritidsverksamhet  3 893 3 715 178 30 148

Hagalidskolan  33 153 33 740 -587 -460 -127

Hjäruplundsskolan  22 162 22 444 -282 150 -432

Hjärups skola  31 455 31 520 -65 189 -254

Internservice ekonomi / IT  5 306 5 239 67 0 67

Kometskolan  3 887 3 882 5 0 5

Kostsektionen  18 655 18 238 417 -335 752

Kyrkbyns förskola  6 901 7 151 -250 -281 31

Kyrkheddinge skola  6 849 7 082 -233 0 -233

Lapptäckets förskola  4 582 4 739 -157 -190 33

LSS-verksamheten  19 044 19 837 -793 -112 -681

Markteknik  11 800 12 417 -617 -530 -87

Mellanvångens skola/förskola  25 763 24 275 1 488 -100 1 588

Musikskola  4 224 4 237 -13 32 -45

Ordinärt boende  36 088 38 454 -2 366 0 -2 366

Rehab-verksamheten  7 085 7 114 -29 0 -29

Reningsverket  7 097 6 790 307 0 307

Stanstorpsskolan  23 318 23 477 -159 0 -159

Stationsbyns förskola  6 352 6 319 33 105 -72

Städservice  5 360 6 097 -737 -688 -49

Särskilt boende  57 598 59 613 -2 015 -2 658 643

Tottarps skola  5 056 5 113 -57 33 -90

Trekantens förskola  9 603 9 563 40 74 -34

Åkervindans förskola  3 025 3 069 -44 0 -44

Ängslyckans förskola  9 416 9 437 -21 -94 73

Önsvalas förskola  8 739 9 094 -355 200 -555

Summa skattefinansierad  606 645 1 367 050 -760 405 768 111 17 949

Räkenskaper
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Driftredovisning forts.

tkr

Nämnd/Enhet   Intäkter   Kostnader   Netto   Budget   Avvikelse 

        2008    

      

Avgiftsfinansierad verksamhet     

Balansenhet Va  28 094 29 069 -975 -244 -731

Balansenhet Fjärrvärme  3 371 3 025 346 342 4

Renhållning  6 857 4 239 2 618 706 1 912

Summa avgiftsfinansierad  38 322 36 333 1 989 804 1 185

     

Finansiering  26 688 28 241   

Summa finansiering  26 688 28 241   

         

Avgår avskrivningar   -21 379   

Intern ränta   -9 459 -9 459   

Avgår finansiella kostnader/Intäkter  -16 293 -1 566   

Summa  645 903 1 399 220   

Interna poster  -484 906 -484 906   

Summa  160 997 914 314   

     

     

Räkenskaper
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Investeringsredovisning 
tkr

 

 Bokslut Budget Avvikelse Projekt-  Projekt- Projekt- Färdigställt 

 2008 2008 2008 budget utfall 0812 prognos 2008*

      

KOMMUNSTYRELSEN      

      

Ledning       

Uppåkra Park 276 2 400 2 124 4 000 276 276 *

Skateboardanläggningar        627 0 -627   

Pilegården, inv matsal 992 0 -992   

      

Internservice      

Ekonomisystemet 416 400 -16   

IT infrastruktur 3 459 3 879 420   

      

Räddningstjänst      

Brandbil 0 2 800 2 800 2 800 0 2 800

Servicebil 138 100 -38   

Slang, värmekamera, GPS 91 110 19   

Radiokommunikationssystem 

RAKEL  19 0 -19   250

Rökskyddsutrustning, Lomma rtj 122 125 3 375 240 375

Servicebil, Lomma rtj 138 100 -38   

Värmekamera, GPS, Lomma rtj 80 90 10   

RAKEL Lomma Rtj 19 0 -19   250

      

Stadsbyggnad      

Geografiskt informationssystem 751 325 -426 545 971 1861

GIS-paketet 0 533 533 556 23 0

GIS,verks.program Mos 0 176 176 208 32 0

GIS,verks.program BUN 0 151 151 151 0 0

      

RESULTATENHETER      

Bråhögsbadet, kassasystem 144 100 -44   

Biblioteket, utlåningsautomat 121 150 29   

Biblioteket, omb vuxenavd. 80 80 0   

Hjärups skola, datasal 150 150 0   

      

Summa 7 623 11 669 4 046 8 635 1 542 5 812

      

      

KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN       

Konstnärlig utsmyckning 0 147 147 147 0 147

      

Summa 0 147 147 147 0 147

      

     

Endast fleråriga projekt
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 Bokslut Budget Avvikelse Projekt-  Projekt- Projekt- Färdigställt 

 2008 2008 2008 budget utfall 0812 prognos 2008*

      

TEKNISKA NÄMNDEN       

Skattefinansierad verksamhet       

Gång- och cykelvägnätet 425 400 -25    

Ökad trafiksäkerhet i 

bostadsområden 1 123 1 880 757    

Omb Järnvägsgatan/-bron 27 0 -27 0 -1 056 0 

Cykelväg Gullåkra-Hjärup -451 0 451    

Väståkravägen -1 284 0 1 284    

Lekplatser 971 1 883 912 4 400 4 822 9 000 

Gatubelysningsarmaturer utbyte 335 441 106 6 000 2 728 4 500 

Toppbeläggningar/utformn.gator 2 129 959 -1 170 6 000 6 045 6 045 *

Omb av Bråhögsplatsen 0 0 0 4 000 168 4 500 

Försköning 1 440 3 000 1 560 9 000 1 701 10 000 

Belysning 14 950 936 1 000 35 1 000 

Tillgänglighetsanpassning 341 1 290 949 2 000 454 5 000 

GC-väg Norra Lundavägen 0 300 300 300 0 300 

GC-väg Gastelyckan-Knästorp 0 750 750 750 0 750 

GC-väg N Lundavägen-

Borggårds alle´  13 2 000 1 987 2 000 13 2 000 

Upprustning motionsslinga 44 1 800 1 756 1 800 44 2 500 

GC-väg Hästhagen 500 0 -500    *

       

Summa skattefinansierat 5 627 15 653 10 026 37 250 14 954 45 595 

       

Va-verket       

Servisledningar 1 333 0 -1 333    

Inventarier Reningsverket 16 0 -16    

Omb pumpstation Maskinvägen 86 1 959 1 873 2 000 127 127 * 

GIS / VA-verksamhetsprogram 58 205 147 382 279 279 * 

Inloppsanordningar reningsverket 8 420 0 -8 420 4 000 9 133 9 500 

Omb avloppsledningar landsbygden 0 0 0 1 000 404 404 *

Borggårdsdiket 3 437 0 -3 437 3 000 3 937 8 000 

Hästhagen Hjärup 0 0 0 0 500 500 *

Relining Lagerlöfs väg/Järnvägsgatan 2 220 1 500 -720 1 500 2 220 3 000 

Grevie-Beden 45 0 -45  45 10 000 

Inv räddnverksbidrag/Gullåkra mosse 490 0 -490  490 8 500 

N Lundavägen ledn.renovering 57 0 -57  57 2 500 

Övriga inv/åtg efter översvämningar 0 6 500 6 500    

       

Summa VA 16 162 10 164 -5 998 11 882 17 192 42 810 

       

Renhållningen       

Åvc/komposteringsplatta 0 3 075 3 075 3 075 0 3 075 

       

Summa Renhållningen 0 3 075 3 075 3 075 0 3 075 

       

Summa Nettoinvesteringar 29 412 40 708 11 296 60 989 33 688 97 439 

       

Investeringsvolym Mkr 29 41 11 61 34 97 

       

Endast fleråriga projekt

Investeringsredovisning forts. 
tkr
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Exploateringsredovisning 
tkr, netto

Projekt

 Projekt Totalt red. Avvikelse Projekt Avvikelse  

 kalkyl 081231 kalkyl/ prognos kalkyl/ Mark- Mark-proj- Pågående Anläggn. Infrastr.  

   redovisn.  prognos förs. kostn. oms, anl.tillg. tillg. avsättn.

          

904 Hagalids bost.omr.          

Mark-planläggningsdel 781 545 -236 545 -236 0 -48 0 0 0

Tekniska anläggningar 0 -1 198 -1 198 -407 -407 0 0 -794 -285 0

VA-anläggningar 1 885 979 -906 979 -906 0 0 0 -42 0

Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultat 2 666 326 -2 340 1 117 -1 549 0 -48 -794 -327 0

          

922 Biblioteksgården          

Mark-planläggningsdel 1 371 1 443 72 1 442 71 0 -196 0 0 0

Tekniska anläggningar -510 -23 487 -503 7 0 0 -76 0 0

VA-anläggningar 0 171 171 171 171 0 0 0 172 0

Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultat 861 1 591 730 1 110 249 0 -196 -76 172 0

          

9231 Farinvägen 1          

Mark-planläggningsdel 5 463 3 792 -1 671 3 792 -1 671 609 -77 0 0 0

Tekniska anläggningar -1 765 -1 943 -178 -1 943 -178 0 0 0 -1 356 0

VA-anläggningar -43 -332 -289 -332 -289 0 0 0 0 0

Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultat 3 655 1 517 -2 138 1 517 -2 138 609 -77 0 -1 356 0

          

926 Stanstad IV          

Mark-planläggningsdel 4 608 5 220 612 5 220 612 0 0 0 0 0

Tekniska anläggningar -600 -88 512 -738 -138 0 0 -172 0 0

VA-anläggningar 0 -134 -134 -134 -134 0 0 0 0 0

Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultat 4 008 4 998 990 4 348 340 0 0 -172 0 0

          

927 Vikhem gem.          

Mark-planläggningsdel 0 -1 817 -1 817 -1 817 -1 817 0 0 -1 817 0 0

Tekniska anläggningar 0 -353 -353 -353 -353 0 0 -353 0 0

VA-anläggningar 0 -348 -348 -348 -348 0 0 -348 0 0

Infrastrukturer1sättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultat 0 -2 518 -2 518 -2 518 -2 518 0 0 -2 518 0 0

          

9271 Vikhem 1          

Mark-planläggningsdel -327 -321 6 -321 6 0 -321 0 0 0

Tekniska anläggningar -60 -96 -36 -96 -36 0 0 0 -97 0

VA-anläggningar -55 -170 -115 -170 -115 0 0 0 -170 0

Infrastrukturersättning 1 800 1 800 0 1 800 0 0 0 0 0 0

Resultat 1 358 1 213 -145 1 213 -145 0 -321 0 -267 0

Projektuppföljning 2008-12-31 Redovisningseffekter bokslut 2008

Resultaträkning           Balansräkning
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Exploateringsredovisning forts.

tkr, netto

Projekt

 Projekt Totalt red. Avvikelse Projekt Avvikelse  

 kalkyl 081231 kalkyl/ prognos kalkyl/ Mark- Mark-proj- Pågående Anläggn. Infrastr.  

   redovisn.  prognos förs. kostn. oms, anl.tillg. tillg. avsättn.

          

9272 Vikhem II          

Mark-planläggningsdel 0 -1 156 -1 156 -797 -797 0 0 -1 157 0 0

Tekniska anläggningar 0 -124 -124 -124 -124 0 0 -124 0 0

VA-anläggningar 0 -264 -264 -263 -263 0 0 -263 0 0

Infrastrukturersättning 2 950 300 -2 650 2 950 0 0 0 0 0 300

Resultat 2 950 -1 244 -4 194 1 766 -1 184 0 0 -1 544 0 300

928 Jakriborg II          

Mark-planläggningsdel -345 -43 302 -345 0 0 -43 0 0 0

Tekniska anläggningar -456 0 456 -456 0 0 0 0 0 0

VA-anläggningar 2 960 -21 -2 981 2 960 0 0 0 -21 0 0

Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultat 2 159 -64 -2 223 2 159 0 0 -43 -21 0 0

929 Hästhagen          

Mark-planläggningsdel 299 384 85 305 6 466 -82 0 0 0

Tekniska anläggningar -220 -30 190 -220 0 0 0 -30 0 0

VA-anläggningar 391 -1 781 -2 172 -1 782 -2 173 0 0 0 -1 782 0

Infrastrukturersättning 1 375 1 375 0 1 375 0 0 0 0 0 0

Resultat 1 845 -52 -1 897 -322 -2 167 466 -82 -30 -1 782 0

930 Åkershus          

Mark-planläggningsdel 3 745 3 863 118 3 863 118 0 -137 0 0 0

Tekniska anläggningar -300 -10 290 -10 290 0 0 -10 0 0

VA-anläggningar 600 1 020 420 1 020 420 0 0 0 -3 0

Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultat 4 045 4 873 828 4 873 828 0 -137 -10 -3 0

931 Bergströmshusen          

Mark-planläggningsdel -288 -78 210 -288 0 0 -78 0 0 0

Tekniska anläggningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VA-anläggningar 471 -71 -542 471 0 0 0 -71 0 0

Infrastrukturersättning 5 000 0 -5 000 5 000 0 0 0 0 0 0

Resultat 5 183 -149 -5 332 5 183 0 0 -78 -71 0 0

932 Hjärup NO          

Mark-planläggningsdel 0 -73 -73 -73 -73 0 0 -73 0 0

Tekniska anläggningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VA-anläggningar 0 -790 -790 -790 -790 0 0 -790 0 0

Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultat 0 -863 -863 -863 -863 0 0 -863 0 0

9321  Hjärup NO I          

Mark-planläggningsdel -288 -220 68 -288 0 0 -208 -12 0 0

Tekniska anläggningar 0 -46 -46 0 0 0 0 -46 0 0

VA-anläggningar 1 332 -296 -1 628 1 328 -4 0 0 -296 0 0

Infrastrukturersättning 1 736 1 736 0 1 736 0 0 0 0 0 1 736

Resultat 2 780 1 174 -1 606 2 776 -4 0 -208 -354 0 1 736

Projektuppföljning 2008-12-31 Redovisningseffekter bokslut 2008

Resultaträkning           Balansräkning

Räkenskaper
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Exploateringsredovisning forts.

tkr, netto

Projekt

 Projekt Totalt red. Avvikelse Projekt Avvikelse  

 kalkyl 081231 kalkyl/ prognos kalkyl/ Mark- Mark-proj- Pågående Anläggn. Infrastr.  

   redovisn.  prognos förs. kostn. oms, anl.tillg. tillg. avsättn.

          

933 Nordanå Duvemåla          

Mark-planläggningsdel -288 -146 142 -288 0 0 -146 0 0 0

Tekniska anläggningar -655 -1 654 -655 0 0 0 -1 0 0

VA-anläggningar 509 -8 -517 509 0 0 0 -8 0 0

Infrastrukturersättning 4 388 0 -4 388 4 388 0 0 0 0 0 0

Resultat 3 954 -155 -4 109 3 954 0 0 -146 -9 0 0

934 Gitarrvägen          

Mark-planläggningsdel -103 -50 53 -103 0 0 -50 0 0 0

Tekniska anläggningar -127 -1 292 -1 165 -318 -191 0 0 -1 292 0 0

VA-anläggningar -151 485 636 485 636 0 0 485 0 0

Infrastrukturersättning 405 405 0 405 0 0 0 0 0 0

Resultat 24 -452 -476 469 445 0 -50 -807 0 0

935 Hjärup Centrum          

Mark-planläggningsdel 0 -6 156 -6 156 -6 156 -6 156 0 0 -6 156 0 0

Tekniska anläggningar 0 -92 -92 -92 -92 0 0 -92 0 0

VA-anläggningar 0 -14 -14 -14 -14 0 0 -14 0 0

Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultat 0 -6 262 -6 262 -6 262 -6 262 0 0 -6 262 0 0

936 Hagalidparkskolan          

Mark-planläggningsdel 0 -832 -832 -832 -832 0 0 -832 0 0

Tekniska anläggningar 0 -30 -30 -30 -30 0 0 -30 0 0

VA-anläggningar 0 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 0 0

Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultat 0 -863 -863 -863 -863 0 0 -863 0 0

953 Brågarps ind.omr.          

Mark-planläggningsdel 13 590 4 184 -9 406 19 087 5 497 4 971 -508 0 0 0

Tekniska anläggningar -13 590 -5 507 8 083 -13 590 0 0 0 0 0 0

VA-anläggningar 0 -2 658 -2 658 0 0 0 0 96 0 0

Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultat 0 -3 981 -3 981 5 497 5 497 4 971 -508 96 0 0

954 Stp Företagspark          

Mark-planläggningsdel 42 842 14 951 -27 891 45 027 2 185 16 598 -775 0 0 0

Tekniska anläggningar -42 743 -10 116 32 627 -41 049 1 694 0 0 -21 0 0

VA-anläggningar 0 -7 068 -7 068 -21 -21 0 0 -5 158 0 0

Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultat 99 -2 233 -2 332 3 957 3 858 16 598 -775 -5 179 0 0

955 Logistiktomten          

Mark-planläggningsdel 0 -1 333 -1 333 -1 333 -1 333 0 0 -1 333 0 0

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

VA-anläggningar 0 -8 -8 -8 -8 0 0 -8 0 0

Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultat 0 -1 351 -1 351 -1 351 -1 351 0 0 -1 351 0 0

Projektuppföljning 2008-12-31 Redovisningseffekter bokslut 2008

Resultaträkning           Balansräkning



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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