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Staffanstorp

Sverige

Detta är 
Staffanstorp
Staffanstorps kommun ligger i sydvästra 
Skåne på slätten mellan Malmö och Lund. 
Kommunens läge med utomordentligt 
goda kommunikationer och närheten 
till Sturups flygplats och hamnarna vid 
sydkusten har gjort Staffanstorp till en 
eftertraktad bostadsort. Kommunens be-
folkning uppgick till 22 534 invånare vid 
årsskiftet 2012/2013. Kommunens yta är 
en dryg kvadratmil.

Klass F-1 Hav från Anneroskolan sjunger Staffanstorpssången under ledning av Annemo Elofsson i Gästis trädgård under en Allsångskväll. Foto: Claes Nilsson
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Året i sammandrag
 

 Antalet invånare fortsatte att öka och uppgick vid årets slut till 22 534 (22 296).

 Staffanstorps kommun inklusive bolag uppvisar ett positivt resultat på 68,7 mnkr.

 Resultatet i Staffanstorps kommun uppgår till 27,3 mnkr och resultatet avstämt mot det lagstadgade  
balanskravet till 24,9 mnkr, vilket är 15,8 mnkr bättre än budget. Resultatet utgör 3,0 % av skatteintäkter 
och utjämning vilket innebär att målet om 1 % är uppnått.

 I resultatet ingår nettoreavinster med 7,4 mnkr vilket främst avser försäljning av två tomter inom Brågarps 
industriområde. Resultat inkluderar även en återbetalning av 2007 och 2008 års premier från AFA Försäk-
ringar med 13,4 mnkr. 

 Av kommunens fem ekonomiska mål (mål för politikområdet samt genomförandeplan) är fyra uppfyllda. 

 Satsningen på sommarjobb växte. Under sommaren deltog 290 ungdomar i sommarpraktik.

 Staffanstorp klättrade från 73 till 28 plats i Lärarförbundets årliga skolrankning.

 Kommunen firade 60 år. Detta uppmärksammades med fler än 30 evenemang under året.

 Av beställarnämndernas och resultatenheternas verksamhetsberättelser framgår att måluppfyllnadsgraden 
varit hög. God ekonomisk hushållning uppnås därmed till stora delar ur ett verksamhetsperspektiv 2012.

Jordbruk, skogsbruk och fiske
Tillverkning och utvinning

Energi och miljö 
Byggverksamhet 

Handel 
Transport 

Hotell och restauranger 
Information o ch kommunikation 

Kreditinstitut och försäkringsbolag 
Fastighetsverksamhet 

Företagstjänster 
Civila myndigheter och försvaret 

Utbildning 
Vård och omsorg 

Personliga och kulturella tjänster, m.m 
Okänd bransch 

Sysselsättning per bransch (andel av förvärvsarbetande)
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Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Moderaterna 19

Centerpartiet 2

Folkpartiet 3

Kristdemokraterna 1

Socialdemokraterna 10

Miljöpartiet 2

Sveriges Pensionärers Intresseparti 1

Staffanstorpspartiet 1

Sverigedemokraterna 2
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Foto: Kasper Dudzik.

Kommunstyrelsens orförande har ordet

Antalet invånare ökade med 1,1 procent och uppgick 
den sista december till 22 535 personer. 163 nya fö-
retag registrerades under året och i kommunen finns 
nu cirka 1 800 företag totalt. Att ständigt attrahera 
nya invånare och företag är väsentligt. Den dag man 
slår sig till ro och är fullt nöjd med sakernas tillstånd, 
då stannar också utvecklingen.

Trots en turbulent ekonomi i omvärlden, med den 
värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet, klarade 
kommunen att för femtonde året i rad uppvisa ett 
ekonomiskt överskott. Resultatet uppgick till  
24,9 miljoner kronor, vilket kan jämföras med  
14,8 miljoner kronor år 2011. Tack vare kommu-
nens stabila ekonomi har vi kunnat fortsätta satsa på 
verksamheterna, samtidigt som vi kunnat se många 

andra kommuner tvingas till nedskärningar. Strate-
gin att bygga upp den finansiella styrkan har varit 
framgångsrik och tack vare det goda resultat 2012, 
går vi in i 2013 med bättre förutsättningar än vad 
som annars hade varit fallet, till nytta för samtliga de 
kommunala verksamheterna.

Alla som bor i kommunen ska kunna förvänta 
sig välskötta kommunala verksamheter, men också 
kunna kräva att kommunen hushållar med de skatte-
pengar som används. Trots allt är det inte kommu-
nens pengar, utan ytterst invånarnas. Skatten har 
bibehållits på en låg nivå – den fjärde lägsta kommu-
nalskatten av Sveriges 290 kommuner. Å ena sidan 
hade det varit önskvärt med ännu lägre skatt, men å 
andra sidan är det ännu viktigare med en stabilt låg 

För Staffanstorps kommun var 2012 ett händelserikt och spännande år. Arbetet med att 
göra Staffanstorps kommun till en ännu bättre plats att bo och verka i var fortsatt prio-
riterat och kommunen utvecklades i positiv riktning vad gäller valfrihet och service till 
medborgarna. 

Goda resultat i en utmanande tid

På det gamla Sockerbruksområdet på östra sidan  om järnvägen i centrala Staffanstorp ska den nya stadsdelen Sockerstan byggas.
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skatt. Att först sänka skatten, för att senare kanske 
tvingas höja den, ska undvikas. Så länge kommunen 
är så omvärldsberoende som den är, måste försiktig-
hetsprincipen gälla.

För mandatperioden 2010-2014 har fem fokus-
områden fastställts: ekonomisk prioritering, 
med borgarnas livskvalitet, attraktiv levnadsmiljö, 
barn och ungas lärande samt arbetslinjen. För dessa 
fokusområden finns verksamhetsplaner, med ett  
trettiotal olika mål som kontinuerligt följs upp. 
Målen är satta att gälla för mandatperioden och inte 
för enskilda år, men halvvägs in i mandatperioden är 
90 procent av målen antingen uppfyllda eller på god 
väg att bli det. När ett mål beslutas föregås det av 
en avvägning mellan att målet å ena sidan ska vara 
möjligt att nå, å andra sidan ska det också utgöra en 
utmaning – i annat fall har det ingen styrande effekt.

Att kommunens verksamheter står sig väl fram-
kommer inte minst i olika typer av jämförelser. Ett 
exempel är Lärarförbundets årliga rankning av 
landets skolkommuner. Staffanstorps kommun ham-
nade 2012 på plats 28 av Sveriges kommuner. Det är 
en stor förbättring sedan året före då vi placerade oss 
på plats 73. En annan årlig rankning är Svenskt Nä-
ringslivs årliga rankning av företagsklimatet i landets 

kommuner. 2012 hamnade Staffanstorps kommun 
på 26:e plats i Sverige. Av de 33 skånska kommuner-
na placerade vi oss på plats nummer fem. En tredje 
viktig undersökning är polisens årliga trygghetsun-
dersökning. I den fortsätter Staffanstorps kommun 
att förbättra sig. Till exempel är antalet brott per 
invånare hälften av snittet för Skåne som helhet.

Under 2012 firades kommunens 60-årsjubileum. 
Fler än 30 olika evenemang genomfördes under 
året med anledning av jubileet. Staffanstorps kom-
mun ska ständigt blicka framåt, men utan historien 
kan man inte sätta nutiden i ett sammanhang. Till 
exempel har den framtida stadsdelen Sockerstan – 
som kommer att rymma minst 1 000 bostäder – sina 
rötter i det som en gång var embryot till dagens Staf-
fanstorp, nämligen sockerbruket som invigdes 1885.

När det gäller den mer samtida politiska historien 
har en decennielång epok avslutats. Vid det senaste 
årsskiftet avslutade nämligen Michael Sandin sin 
gärning som kommunstyrelseordförande i Staf-
fanstorp. Det framgångsrika politiska arv han nu 
efterlämnar sig efter tio år (2003-2012) blir upp till 
oss andra att ta hand om och utveckla ytterligare.

Avslutningsvis vill jag passa på att rikta ett stort 
tack till er alla – invånare, företagare, anställda, 
förtroendevalda för de olika politiska partierna och 
alla andra som bidrar till att utveckla vår kommun. 
Tillsammans kan och ska vi göra Staffanstorps kom-
mun till en ännu bättre plats att bo och verka i.

Christian Sonesson
Kommunstyrelsens ordförande

En attraktiv levnadsmiljö är ett av fem fokus områden som 
fastställts för mandatperioden 2010-2014. Foto: Claes Nilsson.
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Mandatperiodbeställningen är en del i Staffanstorps 
kommuns visionsstyrningsmodell. Modellen tydlig-
gör den politiska styrningen och visar inriktningen för 
Staffanstorps kommuns verksamhet och utveckling. 

Modellen syftar till att ge principer som grundar 
sig på långsiktighet, demokratiska värden, neutra-
litet inom/utom den egna organisationen samt vara 
koncernövergripande och ha en inriktning mot konsu-
ment/mottagare och kvalitetsarbete.

Mandatperiodbeställningen består av ett antal mät-
bara mål som är indelade i fem politikområden:

 Ekonomisk prioritering
 Barn och ungas lärande och välmående
 Arbetslinjen – en satsning för framtiden
 Medborgarens livskvalitet i fokus
 Attraktiv levnadsmiljö

Under varje politikområde finns mellan fyra och sju av 
mandatperiodbeställningens konkreta målsättningar. 
Totalt är det 28 målsättningar. Dessa presenteras på 
de kommande sidorna.

Mandatperiodbeställning - mål och läge
Mandatperiodbeställning är ett uttryck för politisk vilja, målsättning och inriktning för åren 
2011-2014. Den är också en del i Staffanstorps kommuns visionsstyrningsmodell. 

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse
Nämnd

Administration

Utförare

VISION

UTFÖRANDE

Styrprinciper Reglemente Policyer

DetaljplanGenomförandeplan

Kravspecifikation Kvalitetsnivå Tjänstekatalog

BestämmelserÅrsbudget – intern

Åtgärder

Beställning

Utvärdering

Regler

Uppföljning

Fördjupad  
översiktsplan

Framtidens
kommun

Mandatperiods-
beställning

Årsbudget-
ramar

Ägar-
direktiv

Myndighets-
utövning

Avtals-
skrivning

Delmyndighets-
utövning

Administriva
föreskrifter
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Resultat
Resultatet ska årligen motsvara minst en 
procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Resultatet 2012 motsvarade 
tre procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag.

Soliditet
Soliditeten ska inklusive ansvarsförbindel-
sen vara minst 22 procent. Soliditeten 
uppgick till 22,3 procent.

Ekonomisk prioritering
Att vara en växande kommun med behov av en utbyggnad av service, som motsvarar vad 
medborgarna kan förvänta sig, ställer krav på en stabil ekonomi för kommunen inklusive 
dess bolag. Detta ska bibehållas utan skattehöjningar och om omvärldsfaktorerna så med-
ger ska skatten sänkas ytterligare under mandatperioden.

Investeringar
Investeringar i skattefinansierade verksam-
heter ska till minst 78 procent finansieras 
av resultat och avskrivningar.  Investering-
arna i de de skattefinansierade verksam-
heterna finansierades under 2012 till 100 
procent av resultat och avskrivningar.

Kassaflöde
Kassaflödet i avgiftsfinansierade verk-
samheter ska vara positivt. Under 2012 
var kassaflödet positivt för balansenhet 
renhållning men negativt för balansenhet 
VA-verket.

Den ekonomiska långtidsplaneringen ska främja 
finansiell styrka och en stabil kommunal verksam-
het genom konjunkturcyklar och perioder av stora 

infrastrukturella satsningar. Utifrån detta har fyra mål 
formulerats inom området ekonomisk prioritering.

Michael Sandin, tidigare ordförande i Staffanstorps kommunstyrelse, H.E. Ólafur Ragnar Grimsson, 
Islands president och Mr Sean Counihan, borgmästare i Kilarney kommun. Foto: Kilarney kommun.
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En finansiellt stark kommun
Generellt sett i landet var 2010 ett bra år, medan 2011 
och 2012 var sämre, främst på grund av en vikande 
ekonomisk konjunktur. För Staffanstorp innebar 
emellertid perioden en stärkt finansiell ställning.

”Vi har inte gjort någon direkt ranking men jag 
tror att Staffanstorp kan räknas till de 20 finansiellt 
mest välskötta kommunerna i landet”, säger Hans 
Petersson, analytiker på KFi och ansvarig för under-
sökningen.

Staffanstorp har haft som långsiktig strategi att 
under lång tid bygga upp en finansiell styrka tänkt att 
användas vid framtida behov av omfattande infra-
strukturella satsningar.

Stärkt resultat
Staffanstorp visar ett förbättrat ekonomiskt resultat 
mellan 2009 och 2011 från 3,9 procent till 5,5. Mot-
svarande genomsnittliga förändring för kommunerna 
i Skåne var en försvagning, med –1,1 procentenheter 
från 2,9 procent till 1,8. Staffanstorp uppvisade det 
starkaste resultatet i Skåne under 2011. Det goda 
resultatet i Staffanstorp förklaras delvis av försäljning 
av anläggningstillgångar och mark. Det genomsnitt-
liga resultatet rensat för reavinster för perioden 1993-
2011 uppgår till 1,9 %. KFi bedömer att resultat i 
förhållande till verksamhetens kostnader bör ligga 
runt 2 procent över en längre tidsperiod. 

”Resultatet för kommunen är mycket bra med två 
till tre procent i förhållande till skatteintäkterna över 
tiden de senaste åren. Det är definitivt god ekonomisk 
hushållning”, kommenterar Hans Petersson.

Omfattande investeringar
Relaterat till verksamhetens nettokostnader hade 
Staffanstorp sammanlagt under de tre åren mel-

Staffanstorps finansiella 
profil

lan 2009–2011 en total investeringsvolym som var 
något högre än genomsnittet i Skåne. Kommunen 
investerade för 6 procent, 13 procent och 11 procent 
av verksamhetens nettokostnader, vilket innebar att 
Staffanstorp i genomsnitt investerade för 9,9 procent 
av nettokostnaderna per år under perioden. Genom-
snittsvärdena för Skåne var i snitt 9,3 procent per år 
under perioden.

”Staffanstorp har gjort stora investeringar jämfört 
med många andra kommuner de senaste åren. Särskilt 
i storstadsområdena kring Stockholm, Göteborg och 
Malmö finns stora investeringsbehov de kommande 
åren. Staffanstorps möjligheter att klara även kom-
mande investeringar framöver är bättre än för många 
andra kommuner”, säger Hans Petersson.

God ekonomisk handlingsberedskap 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del 
av kommunens tillgångar som har finansierats med 
skatteintäkter. Staffanstorps soliditet har i enlighet 
med uppsatta mål sjunkit under de senaste åren men 
är ändå i paritet med snittet i Skåne 2011. Kassalikvi-
diteten är ett mått på kommunens kortsiktiga hand-
lingsberedskap. Staffanstorps nivå på 205 procent är 
betydligt bättre än snittet i Skåne. Staffanstorp skatte-
sats låg 2011 på 18,79 kronor. Det var 1 krona och 39 
öre lägre än genomsnittet bland Skånes läns kommu-
ner, vilket uppgick till 20,18 kronor. Staffanstorp hade 
under 2011 den fjärde lägsta skatten i länet. 

”Skatten är låg vilket man polisiskt sett kan ha olika 
åsikter om, men finansiellt sett är det bra eftersom det 
i alla fall teoretiskt sett ger utrymme att öka intäkterna 
genom att höja skatten. Skillnaden är tydlig jämfört 
med andra kommuner i allmänhet och i synnerhet 
andra skånska kommuner”, säger Hans Petersson.

I Kommunforskning i Västsveriges (KFi) rapport från 2012 
om kommunens finansiella profil mellan åren 2009 och 2011, 
bedömer KFi sammanfattningsvis att Staffanstorp under 
den studerade treårsperioden fått en stärkt finansiell ställ-
ning. Som ett resultat av den långsiktiga strategin att bygga 
upp en finansiell styrka för att kunna möta kommande 
behov står sig Staffanstorp väl i jämförelse med resten av 
landet. Undersökningen av kommuners finansiella profil 
görs sedan 1998 och 2012 analyserades cirka 130 kommuner.

Hans Petersson, analytiker på KFi.
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Kvalitetsdeklarationer
Medborgaren ska genom kvalitetsdekla-
rationer kunna veta vad kommunen åtagit 
sig att leverera. Kvalitetsdeklarationer ska 
införas på verksamhet som innebär leve-
rans till brukare eller medborgare.

Valfrihet
Kunder ska uppleva valfrihet i sina servi-
ceinsatser. Detta mäts i SCB:s medborgar-
undersökning som genomförs under våren 
2013.

Effektiv service
Målet är att en medborgare ska få åter-
koppling på ett ärende antingen med svar 
eller med namngiven handläggare inom 
två arbetsdagar.

Trygg service
Kunder ska uppleva trygghet i levererad ser-
vice. Service med god kvalitet innebär att du 
får det du förväntar dig; rätt service/insats 
vid rätt tillfälle och levererat av rätt person. 
Service med god kvalitet är en förutsättning 
för att kunder ska uppleva trygghet. Detta 
mäts i SCB:s medborgarundersökning som 
genomförs under våren 2013.

Tryggt samhälle
Medborgarens upplevda trygghet ska öka. 
Det definieras som att resultatet i polisens 
årliga trygghetsmätning ska förbättras.

Medborgarnas livskvalitet i fokus
Kommunens verksamhet bygger på medborgarperspektivet och ska kännetecknas av 
fungerande dialog med medborgarna, god sakkunskap, flexibilitet och professionalism. 
Hjälp och service ska utgå från individens behov och tjänster ska utformas utifrån behoven. 
Handläggning ska ske effektivt utan att rättssäkerhet och dokumentation eftersätts. Det är 
också viktigt att kontinuerligt och proaktivt kommunicera på ett lättförståligt sätt och att 
medborgaren känner trygghet i den service som levereras. En hög tillgänglighet ska efter-
strävas i alla verksamheter och där så är möjligt ska alltid valfrihetssystem skapas.

Internationell konferens mot droger

En viktig aktivitet under året var att Staffans-
torp tillsammans med Killarney, Staffanstorps 
vänort på Irland, anordnade den 19:e Euro-
pean Cities Against Drugs (ECAD) konferens, 
denna gång på Irland. Totalt deltog cirka 180 
personer, främst från de baltiska och skandina-
viska länderna. European Cities Against Drugs 
bildades 1994 på initiativ av Stockholms stad 

som en reaktion mot de krafter som med staden 
Frankfurt i spetsen dragit igång en rörelse för 
legalisering av narkotika. ECAD har i dag 251 
medlemsstäder i 30 länder i Europa. I Sverige har 
37 kommuner undertecknat Stockholmsresolu-
tionen och därmed blivit medlemmar i ECAD. 
Staffanstorp är en av kommunerna som är 
representerad i ECAD Sveriges styrelse.
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Polisens trygghetsundersökning för 2012

Kommunöversikt

Kommunen jobbar aktivt med trygghet och ser det som en prioriterad fråga för att göra 
Staffanstorp till en attraktiv plats att bo på. Staffanstorps säkerhets- och trygghetsarbete 
leds av en styrgrupp som står för långsiktig analys och strategi. Arbetet ger resultat och 
Staffanstorp är en av 14 kommuner i Sverige som är certifierad av WHO som en så kallad 
Safe Community. I polisens årliga trygghetsundersökning blev resultatet 2012 en fortsatt 
förbättring.

Låg brottslighet i Staffanstorp
Totalt sett är brottsligheten i Staffanstorp låg. Enligt 
brottsförebyggande rådet ligger antalet brott per 
invånare i Staffanstorp på hälften av snittet för Skåne 
som helhet.

Trygghetsundersökningen
Sedan 2004 är Staffanstorp en av kommunerna som 
deltar i polisens årliga trygghetsundersökning. Under-
sökningarna genomförs årligen av polismyndigheten i 
Skåne och genomförs som en enkätundersökning via 
post. Invånare svarar på frågor om problem, utsatt-
het för brott, upplevelsen av trygghet i sitt närområde 
samt hur de upplever polisens agerande mot problem 
i det egna bostadsområdet. Resultaten sammanvägs i 
ett trygghetsindex.

Staffanstorp upplevs som en trygg plats
Generellt visar resultaten på att invånarna i Staffans-
torp upplever att de bor på en trygg plats. 

”Staffanstorps trygghetsmätning 2012 visar på 
fler förbättringar än försämringar från föregående år. 
Från 2009 och framåt har siffrorna varit goda och i år 
har de förbättrats ytterligare i flera avseenden”, säger 
Carina Roth, stationschef för polisen i Staffanstorp.

En av få punkter som upplevs som ett problem som 
framkommer i undersökningen är buskörning. Regel-
bundna trafikkontroller, riktade insatser från polisen 
och en större samverkan mellan olika aktörer i kom-
munen har bidragit till att problemet minskat. Belysta 
övergångsställen och utformande av cirkulationsplat-
ser har också varit en del i det förebyggande arbetet 
för att minska olyckor samt underlätta trafikflödet.

Förbättrade resultat 
Svaren i enkätundersökningen ges i siffrorna 1-6 där 1 
är tryggast och 6 mest otryggt. Dessa sammanvägs se-
dan till ett index. Staffanstorps resultat har de senaste 
åren förbättrats väsentligt. Snittet för Skåne är 1,79 
vilket innebär att Staffanstorp står sig väl jämfört med 
andra kommuner. 

Det är inte bara polisiära åtgärder som bidragit 
till förbättringen utan en framgångsfaktor är god 
samverkan mellan olika aktörer som polis, kommun, 
skola, fältgrupp, väktare med flera. Polisen deltar 
aktivt i förebyggande arbete och är ofta ute och träffar 
exempelvis ungdomar och pensionärsföreningar. 

Det är viktigt att tidigt söka upp individer i riskzo-
nen för brottslighet samt att arbeta mot klotter, ned-
skräpning med mera. Forskning visar att det bidrar till 
otrygghet genom att förmedla en känsla av bristande 
respekt för såväl regler som medmänniskor. 

”Trygghetsarbetet är en central del i strävandet mot 
visionen att Staffanstorp ska stå för trygghet, enga-
gemang och mod”, säger Patrik Runesson, analys-
strateg inom Staffanstorps kommun och ansvarig för 
trygghetsarbetet i Staffanstorp.

Trygghetsindex

 2008 2009 2010 2011 2012

Staffanstorp 2,03 1,88 1,48 1,55 1,39

Skåne, snitt 2,24 1,88 1,85 1,85 1,79

2008          2009          2010         2011 2012

Brott per 100 000 invånare
enligt Brottsförebyggande rådet

20 000

15 000

10 000

5 000

Staffanstorp Skåne Riket
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Attraktiv levnadsmiljö
Staffanstorps kommun ska vara en attraktiv boendekommun. Olika upplåtelseformer för bostä-
der ska erbjudas och ökat bostadsbyggande ska ge nya invånare möjlighet att bo och leva i kom-
munen. Det innebär också att förskolor, skolor, vård, omsorg och all annan kommunal service 
ska följa med den tillväxt som ett ökat antal nya invånare innebär. Staffanstorps kommun lägger 
stor vikt vid att kommuninvånarna – både de som redan bor här och nya som flyttar in – upple-
ver att kommunen erbjuder en attraktiv levnadsmiljö och därför väljer Staffanstorp istället för 
någon annan kommun.

Taxeringsvärde
Staffanstorps kommun vara en attraktiv 
kommun att köpa hus i. Målet är därför 
att taxeringsvärdet på fastigheter ökar 
relativt övriga Sydvästskåne. Resultatet 
gäller för 2011 då årets siffror ännu inte 
var tillgängliga då detta skrevs.

Flyttnetto
Staffanstorps kommun ska vara en attrak-
tiv kommun att flytta till. Flyttnettot mot 
kommuner i Sydvästskåne ska vara positivt. 
Resultatet gäller för 2011 då årets siffror 
ännu inte var tillgängliga då detta skrevs.

Boendemiljö
Staffanstorps kommun ska bibehålla, ut-
veckla och erbjuda attraktiva boendemil-
jöer. Antal medborgare som, enligt SCB:s 
NöjdMedborgarIndex, kan tänka sig att 
rekommendera Staffanstorp som en plats 
att bo på ska därför öka. 
 

Boende för äldre
Anpassade boendeformer med olika 
servicenivåer för äldre ska ge möjlighet att 
bo kvar i vanligt boende. Därför är målet 
att behovet av platser i särskilt boende inte 
ska öka i proportion till ökningen av äldre.

Yttre miljö
Den yttre allmänna miljön i Staffanstorps 
kommuns tätorter ska upplevas som 
attraktiv av kommunens medborgare och 
besökare. Detta mäts i att värdet i Nöjd-
MedborgarIndex från SCB:s undersökning 
ska förbättras. 

Mötesplatser
Genom att skapa attraktiva mötesplatser 
för medborgarna ska möjlighet ges till en 
aktiv och attraktiv fritid. Detta mäts i att 
värdet i NöjdMedborgarIndex från SCB:s 
undersökning ska förbättras.

Nybyggnation
Staffanstorps kommun ska skapa förut-
sättningar för nybyggnation av minst 100 
bostäder per år. 

Staffanstorps 60-årsjubileum

Staffanstorp satsar på att kombinera insatser 
som utvecklar den fysiska miljön och skapar 
mötesplatser för invånarna med att uppmuntra 
och hjälpa föreningsliv och enskilda medborgare 
att fylla dessa med aktiviteter. 

Exempelvis har 60-årsfirandet av kommunen 
varit en lyckad satsning som tack vare stort och 
brett engagemang fyllt det offentliga rummet 
med aktiviteter för alla smaker.
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Försäljningen av Staffanstorpshus AB:s  
bostäder
Under 2012 genomfördes försäljningen av Staffanstorpshus bostäder. Försäljningen möjliggör 
nödvändiga investeringar i fastigheter för kommunal verksamhet och har bidragit till ett brett 
och diversifierat bostadsägande i Staffanstorp.

Försäljning i etapper
Under tidigare mandatperiod såldes cirka 400 lägen-
heter och radhus, dels till två olika fastighetsbolag, 
dels genom ombildning till hyresgästerna själva. Efter 
valet 2010 inleddes processen att sälja återstående 
bostäder. Intensiva diskussioner följde men till slut 
stod en stor majoritet bakom beslutet att sälja Staff-
anstorpshus kvarvarande bostadsbestånd.

Enligt en överenskommelse med oppositionen 
såldes det största området, Åkershus med 450 lägen-
heter, som en enhet. Totalt köpte KPA Pension, som 
inkommit med det vinnande budet, 696 lägenheter för 
totalt 545 miljoner kronor. Kvadratmeterpriset blev 
20 procent högre än det Lomma kommun fick då man 
sålde sina lägenheter 2008.

Hyresrätten lever vidare
Av de bostäder som såldes är 85 procent fortfarande 
hyresrätter. En av hyresgästerna är Siv Nilsson som 
även är engagerad i Hyresgästföreningen och som var 
en av motståndarna till försäljningen.

”På Bråhögsplatsen där jag själv bor har det 

fungerat väldigt bra. Vi har fortsatt med vår självför-
valtning och de nya fastighetsägarna, som är norska 
investerare, har slutit avtal med hyresgästföreningen. 
Jag skulle ändå föredra att det fanns kommunala 
bostäder också”, kommenterar Siv Nilsson.

Möjligheter för Staffanstorpshus
Försäljningen av bostäderna har tillsammans med 
andra åtgärder gjort att Staffanstorpshus är i bättre 
ekonomiskt skick än på årtionden. Bolaget äger 
fortfarande alla de lokaler som det bedrivs kommunal 
verksamhet i, bland annat skolor, förskolor, bibliotek, 
badhus och äldreboenden. Försäljningen av bostä-
derna möjliggör investeringar i dessa fastigheter. Ex-
empelvis genomförs nu projektet att rita och bygga en 
helt ny skola som ersättning för Mellanvångsskolan.

”De pengar som frigjorts kommer att satsas i 
fastigheter för kommunal verksamhet. Detta är viktigt 
eftersom Staffanstorps kommun står inför omfattande 
investeringar under de kommande 10-15 åren”, säger 
Henrik Lethin, styrelseordförande i Staffanstorpshus.

 Ishockeyspelaren Jesper Mattsson, trygghetsambassadör, och 
Michael Sandin under Näringslivsfesten. Foto: Claes Nilsson.
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Arbetslinjen – en satsning för framtiden

Arbetslöshet
Under mandatperioden ska arbetslösheten 
för 16-64 åringar minska till att vara hälf-
ten av den genomsnittliga arbetslösheten 
i Skåne. Arbetslösheten är lägre än snittet 
i Skåne men når inte riktigt den nivå som 
är målet.

Ungdomsarbetslöshet
Under mandatperioden ska arbetslösheten 
för 18-24 åringar minska till att vara max 
65 procent av den genomsnittliga arbets-
lösheten i Skåne. Ungdomsarbetslösheten 
är lägre än snittet i Skåne men det är en bit 
kvar till den nivå som är målet.

Försörjningsstöd
Den genomsnittliga tidsperioden, per 
hushåll, för försörjningsstöd ska under 
mandatperioden minska till den nivå som 
rådde 2009. Siffran har minskat betydligt 
men är ännu inte tillbaks på 2009 års nivå.

Arbetslinjen utgår från varje individs betydelse för arbetsmarknaden. Alla medborgare är re-
surser i ett arbetsmarknadsperspektiv, oavsett i vilken omfattning man kan arbeta och oavsett 
vilket behov av anpassning av arbetsplatser och individuella utvecklingsinsatser som finns. En 
effekt av detta synsätt blir att kostnaden för kommunen kan minska samtidigt som medborga-
ren får en ökad livskvalitet.

Arbetstillfällen
Antalet arbetstillfällen i Staffanstorps 
kommun ska under mandatperioden öka 
med två procent. Detta mäts med SCB:s 
registerbaserade arbetsmarknadsstatistik 
vilken publiceras med ett helt års fördröj-
ning. Statistiken för 2011 publiceras 
alltså först i december 2012. För 2011 var 
ökningen 3,46 %.

Företagsklimat
Målet är att Staffanstorps kommun i 
Svenskt Näringslivs ranking ska vara en av 
de fem bästa kommunerna i Skåne. Staff-
anstorp rankades 2012 som femte bästa 
företagarkommun i Skåne.

Företagsetableringar
Antal nyetablerade företag enligt UC:s 
Näringslivsanalys ska under mandatper-
ioden öka. I september 2012 hade antalet 
företagsetableringar ökat med 100 jämfört 
med föregående år då ökningen var 25.

Arbetslinjen

Staffanstorp satsar mycket på att få unga i 
åldersgruppen 15-24 år in på arbetsmarknaden. 
Även de som står långt ifrån arbetsmarknaden 
på grund av exempelvis funktionsnedsättning 
eller sociala problem är en viktig grupp. För en 
arbetslös person tar det normalt tre månader att 
komma in i en arbetsmarknadsåtgärd. Det är 
denna period som kommunen fokuserar på och 
bistår med vägledning, praktikplatser och hand-
lingsplaner. Det bör inte gå för lång tid innan 

man får hjälp. Ju längre tid som går desto större 
är risken att arbetslösheten fortsätter. 

Läget på arbetsmarknaden var sämre 2012 
än föregående år. Den normalt något högre 
arbetslösheten under sommaren höll i sig långt in 
under hösten. Detta återspeglas också i målupp-
fyllelsen för arbetslöshet och ungdomsarbetslös-
het. Kring årsskiftet noterades dock en ljusning 
i läget.

Kommunöversikt
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Lyckad satsning på sommarjobb för  
skolungdomar
Att ge ungdomar tidig kontakt med arbetslivet bidrar till högre sysselsättning och är en inves-
tering för framtiden. Därför erbjuder Staffanstorps kommun sedan 2011 sommarjobb till alla 
gymnasieungdomar. 

Ungdomar i fokus
Huvudfokus för kommunen avseende arbetslinjen är 
ungdomar. Kommer de tidigt i kontakt med arbetsli-
vet ökar deras chanser att få jobb väsentligt. Därför 
satsade Staffanstorp 2012 på att alla gymnasieungdo-
mar som ville skulle få sommarjobb.

Totalt deltog 300 ungdomar i sommarpraktik. Av 
de verksamma ungdomarna var 170 födda 1996 och 
100 var födda 1995. Det innebär att nästan 60 pro-
cent av kommunens ungdomar i årskullen 1996 och 
drygt 35 procent av årskullen 1995 fick sommarjobb i 
kommunen. Alla som sökte fick genomgå en anställ-
ningsintervju och fick sedan arbeta i tre veckor. 

”Arbetsmarknadsenhetens personal hade löpande 
kontakt med arbetsgivarna och besökte samtliga 
arbetsplatser. I princip alla ungdomarna fullgjorde 
sin praktik och skötte sig väl på sina arbetsplatser”, 
kommenterar Ann Rosell, personalchef, Staffanstorps 
kommun som var ansvarig för satsningen.

Lönen var samma för alla, 60 kronor i timmen. 
Totalt deltog 93 olika arbetsplatser. Huvuddelen av 
ungdomarna arbetade inom kommunal verksamhet. 
Några arbetade inom privata företag och 35 ungdo-
mar arbetade med ett av två kommunala projekt inom 
bildkonst och musik.

Sommarentreprenörer
I linje med att entreprenörskap blivit ett skolämne 
hjälptes även elva ungdomar att starta företag som de 

drev under sommaren. Projektet genomfördes parall-
ellt i Kävlinge kommun och genomfördes i nära sam-
arbete med Businessport. Projektet inleddes med kick 
off med erfarna entreprenörer som delade med sig av 
sina kunskaper inom bland annat marknadsföring 
och bokföring. Varje företag fick 2 000 kr i startkapi-
tal och kravet var att driva företaget i minst två veckor 
efter kickoff. Samtliga deltagare drev emellertid sina 
företag under hela sommaren.

Sommarlovsentreprenörernas insatser bedömdes 
av en jury med representanter från både kommunen 
och näringslivet. 8 000 kr delades mellan de bästa 
företagen. Vinnarna var Oscar Lindhe och Mathias 
Larsson som drev företaget LWEB med affärsidén 
webbutveckling och webbhosting för småföretag.

Juryns motivering var ”LWEB har presenterat en väl 
genomtänkt affärsplan med bra nätverksbyggande och 
personliga möten. Bra med tydligt erbjudande och ett 
bra engagemang. LWEB känns redan som ett företag”.

 
Lyckad satsning fortsätter
Även 2013 kommer sommarpraktiken och sommaren-
treprenörerna att fortsätta. Antalet praktikplatser ska 
successivt öka för att kunna tillgodose önskemålen från 
alla de skolungdomar som vill ha sommarjobb.

”Det här är en investering i framtiden. De här ung-
domarna får en insikt i vad det innebär att arbeta som 
är ovärderlig senare i livet”, kommenterar Ann Rosell.

Kommunöversikt

Sommarlovsentreprenörerna Oscar Lindhe och Mathias Larsson. Foto: Claes Nilsson
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Barn och ungas lärande och välmående
Barn och unga i Staffanstorps kommun ska ha goda möjligheter till vidare studier efter genom-
förd grundskola. För detta är det viktigt med en bra skola med en god och trygg studiemiljö som 
är anpassad till dagens pedagogiska plattformar. Det ska finnas möjlighet för elever och föräld-
rar att välja bland skolor med olika driftsform och profil. För att garantera kvalitet i skolan görs 
mätningar. Elever och deras föräldrar ska vara engagerade i utvecklingen och deras delaktig-
het ska vara vägledande. Skolan ska stödja varje elev individuellt, både vid behov av hjälp och 
genom att stimulera duktiga elever till spetsutbildning.

Gymnasiebehörighet
Andelen elever som efter årskurs nio är 
behöriga till gymnasium ska vara minst 95 
procent. 

Meritvärde
Det genomsnittliga meritvärdet för elever 
årskurs nio ska uppgå till minst 215. 

Trygg skola
100 procent av alla barn ska i elevenkäter 
ange att de känner sig trygga i sin skol-
miljö.

Mobbning
100 procent av alla barn ska i elevenkäter 
ange att mobbning inte förekommer. 

Läskunnighet
Alla elever ska efter genomgången årskurs 
tre uppvisa läskunnighet. Ett nytt verktyg 
för att mäta detta införs och börjar använ-
das under 2013.

Utvecklingsmöjligheter
Skapa gynnsamma utvecklingsmöjlighe-
ter för tio- till tolvåringar (enligt Region 
Skånes levnadsvaneundersökning för barn 
och unga i Skåne). 

Stora kompetensutvecklingsinsatser har under 
året gjorts inom digital kompetens och digital 
livsstil. Bland annat har Resurscentrum gjort en 
satsning för att vässa skolornas IT-kompetens. 
Ett så kallat Digitek har startats i lokaler i Brå-
garpshuset och tre spetspedagoger och en digital 
kommunikatör har anställts. Syftet är att elever 

och lärare ska kunna få råd och stöd inom digital 
teknik och omvärldsbevakning.

Den så kallade 1:1-satsningen är också inne 
slutfasen vilket innebär att samtliga elever i 
årskurserna sex till nio och samtliga pedagoger 
nu har en personlig dator.

Skolans arbete ska kompletteras och stödjas av att 
det finns en trygghet och ett utbud av meningsfull 
sysselsättning och intressanta aktiviteter på fritiden. 
Där så behövs, ska samordnade insatser göras för att 

stödja enskilda individer. Det finns sex mål formu-
lerade inom området barns och ungas lärande och 
välmående.

Kommunöversikt

Digitek vässar IT-kompetensen i skolorna
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Samverkan ger förbättrade skolresultat
Det långsiktiga arbete som görs för att förbättra Staffanstorps skolor ger effekt. Huvuddelen 
av skolorna i Staffanstorp visade förbättrade resultat för niondeklassarna 2012. Långsiktighet, 
nära samverkan mellan politiker, tjänstemän och utförare, samt ambitiöst implementerande av 
reformer är några av framgångsfaktorerna.

Fler gymnasiebehöriga och bättre betyg
Resultaten för eleverna i årskurs nio i Staffanstorp 
förbättrades väsentligt under läsåret 2011/2012. Det 
genomsnittliga meritvärdet, ett betygssnitt, var 2012 
i Staffanstorps kommun 225 poäng vilket kan jämfö-
ras med rikets genomsnitt på 208. Andelen elever med 
behörighet till de nationella gymnasieprogrammen 
var 97 procent jämfört med rikssnittet på 87 procent. 

”Tittar man på andelen behöriga ungdomar till 
gymnasiet ligger Staffanstorp näst högst i Skåne efter 
Vellinge”, säger Jens Jording, utbildningsstrateg i Staf-
fanstorps kommun.

De olika skolorna visar upp tydliga skillnader. 
Hjärupslundsskolan förbättrade resultaten väsentligt 
från en redan hög nivå och visade det näst högsta 
resultatet i hela Skåne avseende meritvärde. Hagalid-
skolan visar en tydlig förbättring av resultat och ligger 
markant över rikssnittet i alla avseenden. Centralsko-
lan uppnådde marginellt sämre resultat än föregående 
år, men har alltjämt en betydligt högre andel gymna-
siebehöriga elever än rikssnittet.

”Arbetet för att förbättra betygen är långsiktigt 
och beroende av mångas prestationer. Ett bra betyg 
i nionde klass är ett resultat av insatserna från alla 
som varit inblandade i ungdomarnas hela skolgång”, 
kommenterar Jens Jording.

Ny läroplan för 2011
För att på bästa sätt införa reformerna i den nya läro-
planen 2011 har Staffanstorp genomfört ett mycket 
ambitiöst program för rektorer och andra nyckel-
personer. Bland annat har extern hjälp tagits in och 
innehållet i reformen har arbetats igenom noggrant 
med de inblandade. Detta har skett i en treårig process 
som började 2010 och avslutades 2012.

”Detta har varit mycket positivt. Skolorna har 
kommit rätt in i reformerna och lärarna har verkligen 
gjort ett bra jobb”, säger Jens Jording.

Samverkan nyckeln till framgång
En viktig framgångsfaktor för skolorna är samar-
bete och samsyn mellan politiker, tjänstemän och 
skolpersonal samt ett systematiskt kvalitets- och 
uppföljningsarbete där alla berörda parter deltar. Ex-
empelvis besöker barn- och utbildningsnämnden och 
tjänstemän minst åtta enheter per år. De ansvariga på 
skolorna bjuds sedan in till nämnden för en diskussion 
om verksamheten.

”Såväl skolledare som föräldrar och elever uppskat-
tar verkligen att få direktkontakt med politikerna. Att 
ha flera arenor att mötas på främjar kvalitetsutveck-
lingen”, säger Jens Jording.

Det täta samarbetet mellan beställare och utfö-
rare sker i flera olika former. Tjänstemän inom barn 
& utbildning, individ- och familjeomsorg, kultur 
och fritid samt resurscentrum ingår i en gemensam 
ledningsgrupp. Samtliga rektorer samlas årligen för en 
gemensam utbildningsdag tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden. Detta kommer även försko-
lorna att börja med.

”Vi främjar hängrännetänk snarare än stuprör-
stänk så att inga ungdomar ska falla mellan stolarna”, 
avslutar Jens Jording. 

Kommunöversikt

Elev på Centralskolan. Foto: Lisbeth Svensson.
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Fem år i sammandrag

Antal invånare 31 december

Skattesats (kr) 

Antal årsarbetare

Skatteintäkter generella statsbidrag och 
utjämning, netto (mnkr)

Verksamhetens nettokostnad (mnkr)

Verksamhetens nettokostnad per invånare

Finansnetto (mnkr)

Årets resultat (mnkr)

Nettoinvesteringar (mnkr, exkl markinköp)

Eget kapital (mnkr)

Eget kapital per invånare (kr)

Extern låneskuld (mnkr)

Anläggningslån per invånare (kr)

Skuldsättningsgrad (%)

Rörelsekapital (mnkr)

Soliditet  exkl. ansvarsförbindelse (%)

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse  (%)

Koncernen

Årets resultat

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse %

Finansnetto

 2008 2009 2010 2011 2012

 21 667 21 949 22 259 22 296 22 534

 18:89 18:89 18:89 18:79 18:79

 946 873 928 940 870

 777,4 803,0 853,7 888,2 915,1

    774,7 781,3 844,5 840,0 902,3

 35 754 35 598 37 937 37 674 40 042

 14,7 15,0 16,6 10,5 14,5

 17,4 36,7 25,8 58,8 27,3

 29,4 42,5 65,3 80,9 61,7

 564,7 601,4 627,3 686,0 713,4

 26 064 27 403 28 177 30 767 31 659

 0 0 162,7 284,9 364,9

 0 0 4 402 9 105 10 917

 21,1 25,2 34,5 39,6 44,8

 1,0 64,9 90,7 237,3 71,3 

 78,9 74,8 65,5 60,4 55,2

 25,7 26,4 25,5 23,2 22,3

 
 32,8 35,6 41,5 19,5 68,7 

 12,9 14,0 12,9 12,2 14,0

 26,4 -11,4 -12,9 -27,3 -111.8

Kommunen

Kommunöversikt
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Förskola & skola Kultur & fritid

Teknisk verksamhetÄldre & handikappadeIndivid & familjeomsorg

Gymnasie- & vuxenutbildning

Övrig verksamhet
(administration, 

räddningstjänst, fysisk 
och teknisk planering)

Verksamhetens intäkter

73%

 8%

1%
3%

 2%

 1%

 4%
 6%

 2%

Skatter 73%

Generella bidrag 8%

Taxor och avgifter 3%

Försäljningsintäkter 1%

Bidrag 4%

Försäljning av verksamheter 6%

Hyror och arrenden 2% 

Reavinst 1%

Finansiella intäkter 1%

Exploateringsintäkter 0%

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

 Den kommunala skatten var 18,79 % eller cirka 4 700 kr per månad för en person med genomsnittsinkomst.
 Invånare i Staffanstorp över 20 år hade 2012 en genomsnittlig inkomst på cirka 25 000 kr per månad. 
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Fr. vä: Nino Vidovic (M), Carina Dilton (S), Shkurte Xhemajli (M), Berit Lagergren (M), Pierre Sjöström (S), 2:e vice ordförande, 
Christian Sonesson (M), ordförande, Torbjörn Lövendahl (S), Laila Olsen (S), Yvonne Nilsson (C), Helene Öhman (FP). 
Ej på bild: Liliana Lindström (M), 1:e vice ordförande, Eric Tabich (M), Bertil Persson (M).



21

Staffanstorps kommun styrs av Moderata Samlingspartiet sedan valet 2010. Moderaterna 
har 19 av 41 mandat i fullmäktige och är därmed största parti. 

Organisation kommunen

Kommunöversikt

Tekniska nämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Produktionsstyrelse

Kommunfullmäktige

Revisorer Valnämnden

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2012-12-31

Michael Sandin (M) ordförande
Torbjörn Lövendahl (S)                   
Christian Sonesson (M) 
Pierre Sjöström (S)  
Henrik Lethin (M) 
Nino Vidovic (M) 
Yvonne Nilsson (C) 
Laila Olsen (S) 
Eric Tabich (M) 
Carina Dilton (S) 
Liliana Lindstöm  (M) 
Bertil Persson (M) 
Helene Öhman (FP) 

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 
2010-11 – 2014-12

Moderata Samlingspartiet 19

Centerpartiet 2

Folkpartiet liberalerna 3

Kristdemokraterna 1

Socialdemokraterna 10

Miljöpartiet 2

SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1

Staffanstorpspartiet 1

Sverigedemokraterna 2

TOTALT 41
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Organisation koncernen
Kommunkoncernen omfattar Staffanstorps kommun med dess nämnder samt företag som kom-
munen på grund av andelsinnehav har ett väsentligt inflytande över. Hit räknas företag med en 
ägarandel över 20 %.

Kommunens samlade verksamhet

Kommunkoncernen

Kommunens 
koncernföretag

        Minst 20% innehav

Staffanstorp Centrum AB 100%

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

  • Staffanstorpshus AB 100% 
     -Staffanstorps Kommunfastigheter AB 100% 
     -Stanstad II KB 100%
   • Business Port Staffanstorp AB 49% 

AB Malmöregionens avlopp 15%

SYSAV 3,3%

Sydvatten AB 2,6%

Kommunassurans Syd 
Försäkringsaktiebolag 1,9%

Kommuninvest AB 0,3%

Kommunens egen 
verksamhet

Samägda företag utan 
betydande inflytande

PEAB Sverige AB
-Gata/väg
-VA-ledningar

Green Landscaping AB
-Grönytor 
-Idrottsanläggningar utomhus

Kraftringen Service AB
-Gatubelysning

SITA Sverige AB  
-Hushållsavfall

Bergkvarabuss
-Skolskjutsar

Samres
-Färdtjänst

Sodexo
-Städning
-Kost ordinärt boende

Kommunala entreprenader
För att en kommunal entreprenad ska anses föreligga förutsätts att 

  det finns ett avtal mellan kommunen och producenten om att denna ska bedriva kommunal verksamhet eller 
delverksamhet av större omfattning

  kommunen har ett huvudansvar för att tjänsten erbjuds kommuninvånarna.

  verksamheten annars skulle ha utförts i egen regi

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

Attendo Care
-Särskilt boende

Attendo-LSS
-Boende för funktions-
hindrade
-Daglig verksamhet
-Korttidsverksamhet

Fogdaröd 
-Särskilt boende 
-Boende för funktionshin-
drade

Bokebo
-Särskilt boende

HSB Skåne
-Särskilt boende

Häggenäs
-Särskilt boende

ISS Facility Services AB
-Kost
Carema Orkidén
-Boende för funktions-
hindrade

Humana
-Särskilt boende
-Personlig assistans

Ekbacka
-Boende för funktions-
hindrade

Sydassistans
-Personlig assistans

Rasmusgården
-Boende för funktions-
hindrade

Ringsjöhemmet AB
-Boende för funk-
tionshindrade

3 O Stjärnhusen 
-Boende för funk-
tionshindrade

Kooperativ Vilja
-Vård funktionshin-
drade

Kasper Care
-Vård funktionshin-
drade

Kommunöversikt
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Fortsatt försämring av den globala  
konjunkturen

Även på viktiga svenska exportmarknader som Stor-
britannien, Danmark och Finland har tillväxten varit 
mycket svag. Utvecklingen beräknas bli något bättre 
under 2013. Dock hålls tillväxten tillbaka av en stram 
finanspolitik i Storbritannien och Finland. Överlag 
beräknas BNP växa med omkring 1 % 2013 i dessa 
tre länder.

Den amerikanska ekonomin har utvecklats förhåll-
andevis väl. Tillväxten under det tredje kvartalet blev 
markant högre än under det andra kvartalet. Även 
arbetslösheten har minskat. Förväntningarna på den 
närmaste framtiden är dock splittrade då tillverk-
ningsindustrins inköpschefer är relativt pessimistiska, 
medan man i övriga näringslivet har en något mer 
positiv framtidssyn.  

Den mycket svaga tillväxten i Europa innebär att 

Trots att risken för en akut finanskris har minskat tack vare åtaganden från den europeiska 
centralbanken och EU (vilket märks i form av lägre räntor för lån för de mest skuldtyngda 
länderna) har de negativa signalerna från euroområdet blivit allt starkare. Det som fram-
förallt tynger konjunkturen är skuldsaneringen i Sydeuropa. Flera sydeuropeiska länder har 
haft betydande fall i BNP under året och avmattningen har spridit sig norrut till ekonomiskt 
starka länder som t.ex. Tyskland. Sammantaget har detta generellt resulterat i negativa 
tillväxttal för eurozonen. Nedgången bedöms fortsätta 2013. 

även tillväxtländernas ekonomier har växt något 
långsammare. I Kina har den välannonserade nedväx-
lingen (från förra decenniets genomsnitt på 10 % till 
nuvarande 8 % i årlig tillväxt) infriats. Kina brottas 
med låg lönsamhet och överinvesteringar och har inte 
samma kapacitet som tidigare att stimulera ekono-
misk tillväxt. Förhoppningsvis kan omställningen från 
investeringar till inhemsk konsumtion fortsätta utan 
alltför negativa konsekvenser. 

Sverige bromsar
De negativa signalerna från omvärlden har medfört 
en avsevärt lägre utvecklingstakt för svensk ekonomi 
än tidigare. BNP beräknas öka med endast 1,2 % 
2013, d.v.s. i samma takt som 2012. Prognosen väntas 
medföra att arbetsmarknaden försvagas och arbets-
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Befolkningsutveckling antal invånare

lösheten beräknas uppgå till 8,3 % 2013, vilket är 0,6 
procentenheter högre än 2012. 

Trots vikande sysselsättning beräknas skatteunder-
laget utvecklas fortsatt positivt. I reala termer växer 
skatteunderlaget med 1,2 % 2013. En starkt bidra-
gande orsak är ökade pensioner. På längre sikt – och 
i takt med att problemen i omvärlden avtar – ser för-
utsättningarna för den svenska ekonomin ljusare ut. 
De offentliga finanserna är i gott skick.  Den privata 
sektorn uppvisar betydande överskott och det finns 
stora investeringsbehov i bland annat infrastruktur 
och bostäder. Utöver detta är räntorna låga och det 
finns gott om lediga produktionsresurser i form av 
bl.a. arbetskraft. Även om tillväxten i ekonomin tilltar 
efterhand beräknas arbetslösheten emellertid att ligga 
kvar på en hög nivå en bra bit framöver. Först under 
2014 beräknas sysselsättningen öka, för att fram 
emot 2016 nå de nivåer som rådde före finanskrisen. 
Ökande sysselsättning och stigande inflation innebär 
att skatteunderlaget växer i allt snabbare takt. I reala 
termer beräknar Sveriges kommuner och landsting 
att skatteunderlaget ökar med 0,9 % 2014 och med 
1,5 % under 2015 och 2016. De senare två årens 
väntade utveckling motsvarar en tillväxttakt som är 
starkare än normalt och förklaras av återhämtningen 
på arbetsmarknaden.

Fortsatt magra år framöver
Staffanstorps kommuns verksamheter har samman-
taget bedrivits utan några större budgetavvikelser 
under 2012. Det oväntat goda resultatet förklaras i 
stället främst av engångsintäkter från markförsälj-
ning, återbetalade premier från AFA försäkring 
(förklaras närmre i den finansiella analysen), samt av 
att avsatta reserver bara delvis utnyttjats.

Som framgått ovan, kommer en starkare utveck-
lingstakt i ekonomin att dröja ytterligare något år. En 
svagt positiv utveckling av skatteunderlaget förvän-
tas 2013 och 2014. Samtidigt medför fortsatt höga 
investeringsvolymer att den tid då möjligheten att 
finansiera delar av verksamhetsutrymmet med hjälp 
av ett positivt finansnetto är förbi. Verksamheternas 
nettokostnader i relation till skatteintäkter och stats-
bidrag måste därför minska. 

För mandatperioden 2011–2014 har kommun-
fullmäktige beslutat att den ekonomiska långtids-
planeringen ska främja fortsatt finansiell styrka och en 
stabil kommunal verksamhet över konjunkturcykler 
och perioder av stora infrastrukturella satsningar. Ett 
mått på långsiktig ekonomisk styrka är soliditeten 
som enligt beslut inte får understiga 21 % år 2014. 
Denna nivå är inte orimlig, men kräver fortsatt fokus 
på budgetföljsamhet.

Invånarantalet fortsätter att öka 
Staffanstorps kommun har haft en konstant ökning 
av antalet invånare sedan 1990. Under 2012 ökade 
antalet invånare från 22 296 till 22 534. Ökningen är 
totalt 238 invånare (1,1 %). 
Skillnaden mellan inflyttade och utflyttade är flytt-
ningsnettot och utfallet för 2012 blev ett överskott på 
138 invånare.

Befolkningsstrukturen visar att Staffanstorp är en 
kommun med relativt låg medelålder. Andelen barn 
och ungdomar (0-19 år) är 28 %. Den arbetsföra be-
folkningen utgör 54 % och den äldre (65 år och äldre) 
18 % av Staffanstorps totala befolkning.
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Demografi för Staffanstorps kommun 2006–2012

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

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

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

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

2009 2 106 4 026 12 138 2 983 696 21 949

2010 2 187 4 012 12 198 3 121 741 22 259

2011 2 183 4 008 12 095 3 236 774 22 296

2012 2 233 3 982 12 218 3 279 822 22 534

Tabellen visar åldern vid årsskiftet. Källa: SCB

I följande tabell visas Staffanstorps kommuns befolk-
ning indelad i åldersklasser. 

År Kvarstående sökande  Öppet arbetslösa

2006 1 213 310

2007 913 250

2008 970 289

2009 1 128 358

2010 1 144 294

2011 1 107 316

2012 1 139 332

Källa: Arbetsförmedlingen

Staffanstorps kommuns kvarstående sökande 
och öppet arbetslösa.

Lägenheter och småhus
Under 2012 färdigställdes 48 småhus och tio lägenhe-
ter i flerbostadshus.

Arbetslösa i Staffanstorp
Öppet arbetslösa definieras som arbetssökande 
(16-64 år) som aktivt söker och omgående kan ta ett 
arbete på arbetsmarknaden. De kvarstående sökande 
utgörs av samtliga inskrivna i slutet av månaden 
respektive år. Tabellen nedan visar Staffanstorps kom-
muns kvarstående sökande samt öppet arbetslösa.
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Antal färdigställda lägenheter

Småhus

Flerbostadshus

Andelen öppet arbetslösa i Staffanstorps kommun år 
2012 var enligt arbetsförmedlingens definition  
2,5 % (2,4). I riket var andelen öppet arbetslösa år 
2012 enligt denna definition, 3,7 % (3,6).

Under år 2010 minskade antalet öppet arbetslösa 
påtagligt, för att öka något igen under perioden  
2011-2012. 

Den åldersklass som visar störst procentuell ökning 
mellan åren 2006 t.o.m. 2012 är åldersgruppen 80 
år och uppåt. Den har ökat med 39 %. Därefter 
kommer åldersklassen 65-79 år med en ökning på 
34 %. Åldersklassen 0-6 år har ökat med 15 %. Den 
markant ökande andelen äldre medför att behoven av 
olika former av äldreomsorg ökar. Även behovet av 
barnomsorg har ökat under sjuårsperioden.
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Ekonomisk prioritering

Resultatet i andel av skatteintäkter och kommunal  - 
ekonomisk utjämning ska minst motsvara 1 % 1

Soliditeten inkl ansvarsförbindelsen ska minst uppgå  
till 21 % 2014. Enligt budget 2012 ska den vara  
minst 22 %  1

Investeringar i den skattefinansierade verksamheten ska  
till minst 50% finansieras av årets resultat och avskriv   - 
ningar. Enligt budget 2012 ska den vara minst 78 % 1

Kassaflödet i avgiftsfinansierad verksamhet ska  
vara positivt    1

Verksamheternas nettokostnader i andel av skatte- 
intäkter och nettoeffekten av utjämningssystemet ska  1 
maximalt uppgå till 101,2 %

Verksamhetsmässig prioritering

Barn och ungas lärande och välmående 13 13

Arbetslinjen – en satsning för framtiden 11 2 1

Medborgarens livskvalitet i fokus 13 9 6

Attraktiv levnadsmiljö 12 12 4

TOTALT  53 36 12

 

 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt

Kommunens måluppfyllelse

Analyser

Mandatperiodbeställningen, beslutad av kommun-
fullmäktige år 2011, anger vilka verksamhetsområ-
den som ska prioriteras särskilt, samt vilka mål som 
ska uppnås under mandatperioden. Dessa mål har 
komplett erats med genomförandeplaner, där anges de 
årliga aktiviteter som ska bidra till att målen uppfylls. 

Sammantaget utgör mandatperiodbeställningen 
och dess genomförandeplaner en definition av vad 
som ska anses vara god hushållning.

God hushållning

Samtliga ekonomiska mål har uppfyllts, förutom 
avseende kassaflödet i de avgiftsfinansierade verksam-
heterna. Målet beräknas vara möjligt att nå 2013 efter 
införandet av ny VA-taxa.

Det kan konstateras att verksamheterna i allt 
väsentligt bedrivs inom de ramar som angivits för en 
önskvärd finansiell ställning och utveckling. För samt-
liga avvikelser mot uppsatta mål finns åtgärdsförslag 
angivna. Mer detaljerad information finns i bilagan 
”God hushållning 2012”.

Under 2012 har 88 % av målen helt eller delvis uppfyllts. Verksamheterna bedrivs huvud-
sakligen inom de ramar som angivits för en önskvärd finansiell ställning och utveckling.
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Finansiell analys kommunen
RESULTAT OCH KAPACITET

Årets resultat
Kommunens finansiella målsättning anger att 
resultatet ska vara minst 1 % av skatteintäkter och 
utjämning. Årets resultat uppgår till 27,3 mnkr, vilket 
motsvarar 3,0 % av skatteintäkter och utjämning. 
Resultatet är positivt för 15:e året i följd och är 23,2 
mnkr bättre än budgeterat resultat. De största skill-
naderna mot budget är återbetalning av premier från 
AFA försäkring och ej nyttjade reserver. 

Anledningen till återbetalningen från AFA för-
säkring är ett väsentligt lägre inflöde av nybeviljade 
sjukersättningsfall sedan halvårsskiftet 2008. Detta 
beror delvis på den reformerade sjukförsäkringen som 
infördes 1 juli 2008, men trenden var att sjuktalen 
minskade även före 2008. AFA försäkring har under 
hösten 2012 återbetalat de premier som betalades in 
under 2007 och 2008.

Skatteintäkter
Skatteintäkterna, inkl. generella bidrag och utjäm-
ning, ökade med blygsamma 0,5 mnkr i förhållande 
till budget. 

Avstämning av balanskravet mnkr
Resultat före avstämning av balanskravet 27,3

Avgår nettoreavinster -7,4

Uttag från pensionsmedelsförvaltningen 5,0

Årets resultat efter balanskravsavstämning 24,9
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Personalkostnader
Personalkostnaderna ligger på samma nivå som för 
2011. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare vid ut-
gången av 2012 var 70 färre än vid utgången av 2011. 
Minskningen av antalet anställda beror på konkurr-
ensutsättning av verksamhet. Anledningen till att 
personalkostnaderna inte har minskat trots att antalet 
anställda är färre beror främst på att konkurrensut-
sättningen skedde i mitten på året, vilket gör att full 
effekt uppnås först 2013. Årets löneökning medför 
något högre kostnader för befintlig personal.   

Finansnetto
Finansnettot blev 14,5 mnkr 2012. Detta är 5,8 mnkr 
sämre än budget. Avvikelsen beror främst på lägre ut-
delning från kapitalförvaltningen än budgeterat, samt 
beslut om att inte verkställa budgeterad utdelning från 
bolagskoncernen. 

Utdelningar i fonder och ränteintäkter
Utdelningar i fonder och ränteintäkter på grund av 
god likviditet, samt låga eller inga räntekostnader för 
externa anläggningslån, är orsaken till det historiskt 
höga finansnettot. Under åren 2007-2009 hade kom-
munen inga anläggningslån. 98 mnkr togs upp i nya 
lån under 2010 bl.a. på grund av köpet av återstående 
50 % av Staffanstorps Energi AB, samt för den del av 
investeringarna som inte finansierats med egna medel. 
Under 2011 togs anläggningslån upp till ett värde av 
105 mnkr, främst till följd av förvärvet av fastighe-
ten Sockerstan 1:33, men också för den del av årets 
investeringar som inte finansieras med egna medel. 
Under 2012 togs anläggningslån upp till ett värde av 43 
mnkr främst till följd av förvärvet av fastigheterna L:a 
Bjällerup 10:2, Stanstorp 1:223 samt Stanstorp 5:1. 

Verksamheternas nettokostnader
Verksamheternas nettokostnader minskade i förhål-
lande till budget med 15 mnkr, främst beroende på 
försäljning av mark uppgående till 5 mnkr och i bud-
geten avsatta reserver för oförutsedda händelser om 
11 mnkr. Bruttokostnaderna steg i förhållande  
till budget. 
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mnkr 2012 2011 2011-2012 2008-2012
   ökning % ökning %

Verksamhetens   
nettokostnader  
exkl. reavinster och  
jämförelsestörande  
poster 923,3 896,3 3,0 26,3

Skatteintäkter  915,1 888,2 3,0 24,2
inkl. generella 
statsbidrag och 
utjämning 

Finansnetto 14,5 10,5 -38,1 -0,3

2008          2009         2010          2011          2012

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och finansnetto 
exkl. reavinst %

99,9

97,6

95,5

97,1

99,8

Verksamhetens kostnader och intäkter
Verksamhetens nettokostnader bör inte öka i snabb-
are takt än skatteintäkter och statsbidrag.

Mellan 2011 och 2012 ökade verksamhetens netto-
kostnader exkl. reavinster med 3,0 %, vilket följer 
skatteintäkterna inkl. statsbidrag och utjämning, som 
också ökade med 3,0 %. Under femårsperioden 2008-
2012 har nettokostnaderna ökat med 26,3 %, medan 
skatteintäkterna m.m. har ökat med 24,2 %. Dock 
bör tilläggas att reavinster, t.ex. vid försäljningen av 
fjärrvärmeverket och jämförelsestörande poster, inte 
ingår i dessa siffror.

Skatte- och nettokostnadsutveckling 
per invånare exkl. reavinst %

2008         2009         2010         2011 2012

3,2

4,8

Nettokostnad per invånare
Skatteintäkt per invånare

3,9

2,0

-0,6

6,6
6,0

3,9

1,9

2,4

2008          2009          2010         2011         2012

Nettoinvesteringar mnkr

29,4

42,5
61,7

67,3

80,9

Skatte- och nettokostnadsutveckling 
per invånare
I en sund ekonomisk utveckling finns en följsamhet 
mellan nettokostnadsökningen per invånare jämfört 
med skatteintäktsökningen per invånare. Mellan 
2011 och 2012 har nettokostnaderna per invånare 
minskat med 3,6 procentenheter, medan skatteintäk-
terna har minskat med 2,0 procentenheter. 

Sett över femårsperioden 2008-2012 har nettokost-
naderna per invånare ökat med 14 % och skatteintäk-
terna per invånare har ökat med samma procentsats.

Nettokostnadsutvecklingen 
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och 
finansnetto visar hur stor del av skatteintäkterna som 
går till den löpande verksamheten. Enligt definitio-
nen av god hushållning ska de löpande kostnaderna 
i förhållande till intäkterna understiga cirka 98 %, 
detta för att medel att finansiera investeringar och 
amorteringar ska genereras. Nivån är en ”tumregel” 
för en hållbar ekonomisk utveckling över en konjunk-
turcykel.

Verksamhetens nettokostnader ligger på 98,1 % 
av skatteintäkter och finansnetto i genomsnitt under 
perioden 2008-2012. Positivt finansnetto har tidigare 
gjort att nyckeltalet kunnat hållas nere.

Investeringar
Nettoinvesteringar är kommunens investeringsutgifter 
minus investeringsinkomster. Investeringsnivån har legat 
på en hög nivå under hela femårsperioden 2008-2012.
De största posterna för 2012 är åtgärder inom VA-
området, byte av IT-plattform samt förbättringar i 
kollektivtrafiken, varav en del är flytt av busstation till 
Malmövägen. 

En detaljerad redovisning av investeringarna åter-
finns i slutet i detta dokument och under respektive 
verksamhets redovisning. Genomsnittlig investerings-
nivå under de senaste fem åren är 56,2 mnkr.
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Finansiering av investeringarna
Kommunerna kan finansiera investeringar genom 
egna medel, som genereras genom överskott i resul-
taträkningen och avskrivningar och genom externa 
lån. Ur ett långt perspektiv är målsättningen att 
investeringarna i den skattefinansierade verksamheten 
ska finansieras till 100 % med egna medel. Målet för 
2012 var 78 %. Årets investeringar i den skattefinan-
sierade verksamheten har finansierats helt med egna 
medel. Målet är uppfyllt.

Soliditetsutvecklingen
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
ekonomiska styrka och anger eget kapital i procent 
av de totala tillgångarna. Soliditetsutvecklingen sedd 
över tiden är av stort intresse. Målsättningen är att 
soliditeten inkl. pensionsförpliktelsen inte ska under-
stiga 22 % år 2012.

Soliditeten inkl. pensionsförpliktelsen 2012 var  
22,3 %, vilket innebär att målet är uppnått.

Kommunens långsiktiga finansiella styrka minskar 
enligt plan till följd av att de långfristiga lånen ökat, 
liksom avsättningarna och ansvarsförbindelsen.

Skuldsättningsgrad
Den del av kommunens tillgångar som finansieras 
med främmande kapital benämns skuldsättningsgrad. 
I skuldsättningsgraden ingår följande parametrar:
•	 Avsättningsgrad.	En	avsättning	är	en	skuld	vars	

storlek inte är känd vid bokslutstillfället, t.ex. 
pensionsåtagandet.

•	 Långfristig	skuldsättningsgrad.	Skulder	som	för-
faller till betalning senare än ett år från boksluts-
dagen.

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

Skuldsättningsgraden har fortsatt att öka under 2012 
med 5,2 procentenheter i förhållande till föregående 
år. Både de kortfristiga och de långfristiga skulderna 
har ökat under året med sammantaget 118 mnkr. 
Ökningen beror på nyupptagna anläggningslån 
avseende delfinansiering av markinköp, ökade skulder 
investeringsbidrag samt ökade leverantörsskulder.

2008        2009         2010         2011         2012

Soliditetsutveckling %

55,2

78,9
74,8

26,4

65,5
60,4

Inkl. ansvarsförbindelseExkl. ansvarsförbindelse

22,3
25,7 25,5 23,2

2008            2009         2010           2011          2012

Skuldsättningsgrad %

21,1

25,2

34,5

39,6
44,8

Skuldsättning mnkr      2012      2011

Avsättningar 25,6 14,1

Långfristiga skulder 364,9 284,9

Kortfristiga skulder 188,6 150,6

Totalt 579,1 449,6

Avsättningar mnkr      2012      2011

Pensioner 14,6 13,4

Infrastrukturanläggning 2,6 0,2

Exploateringsbidrag 8,3 0

Garantibesiktningar 0,1 0,5

Totalt 25,6 14,1

Avsättningarna ökade med 11,5 mnkr vilket främst 
förklaras av periodisering av infrastrukturersättning 
och investeringsbidrag.
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RISK – KONTROLL

Betalningsförmåga på kort sikt 
Ett sätt att mäta kommunens betalningsförmåga på 
kort sikt är rörelsekapitalets storlek. Rörelsekapital är 
skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfris-
tiga skulder.

2008         2009         2010         2011         2012

Finansnettots utveckling mnkr

14,714,7 14,515,0 16,6

10,5

Rörelsekapital  mnkr

2008              2009               2010              2011         2012

237,3

71,2

90,7
64,9

1,0

Ränterisk – finansnetto  
Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella in-
täkter och kostnader. Ett negativt finansnetto minskar 
utrymmet för kommunens verksamheter. Kommu-
nens riskexponering för ränteförändringar ökar vid 
hög upplåning.

Finansnettot bidrar positivt till årets resultat med 14,5 
mnkr, en försämring mot budget med knappt 6 mnkr 
och en positiv avvikelse mot föregående år med 4 mnkr. 

Den 30 juni 2012 upphörde avtalet om förvaltning 
av pen sionsportföljen och tillgångarna avyttrades. 

Tillsammans med likviditetsportföljen skapades en 
ny långfristig portfölj. Totalt sett uppgick portföljens 
värdeförändring till 5,9 %. 1,5 procentenheter påver-
kade årets finansiella intäkter (resultatpåverkan först 
då tillgången avyttras), att jämföras med 3 procent-
enheter i budgeten. Den negativa budgetavvikelsen 
motsvarar knappt 5 mnkr. Portföljens innestående 
värdeökning uppgick vid årsskiftet till 10 mnkr. För 
ytterligare information om placeringarna hänvisas till 
bilagan Finansiell rapport.

Den budgeterade utdelningen från Staffanstorps 
Centrum AB på 3 mnkr har enligt beslut i finanskom-
mittén inte genomförts.

Ränteintäkterna överstiger budget med 2 mnkr 
till följd av högre likviditet på koncernkontot än 
beräknat.

Borgensavgift har erhållits från bolagen i koncernen 
Staffanstorps Centrum med totalt 2,9 mnkr.

Frånräknat nettoreavinsten (engångsintäkt) i 
samband med att pensionsportföljen avyttrades har 
finansnettot minskat mot föregående år. Detta främst 
till följd av ökade räntekostnader på anläggningslånen 
samt lägre utdelning.

Rörelsekapitalet har minskat under 2012. Anledning-
en till minskningen är framförallt att de kortfristiga 
placeringarna, efter en omallokering av kommunens 
värdepapper, numera klassificeras som finansiell 
anläggningstillgång varpå rörelsekapitalet blir lägre. 
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Borgensåtaganden 
Borgensåtaganden och ägande av andra bolag innebär 
ett risktagande. Kommunens åtaganden fördelas 
enligt följande:

Borgensåtagandet per invånare uppgår till cirka  
56 tkr, vilket är en minskning med 4 tkr i jämförelse 
med föregående år. 

Långfristiga placeringar 
Den 30 juni 2012 upphörde avtalet om förvaltning 
av pensionsportföljen och tillgångarna avyttrades. 
Tillsammans med likviditetsportföljen skapades en ny 
långfristig portfölj. Kapitalet förvaltas enligt ett rent 
så kallat specialistmandat utan allokeringsansvar hos 
förvaltarna.  Allokeringsbesluten fattas av ekonomi-
chefen efter samråd med koncernfinanschefen och fi-
nanskommittén. För framtagande av beslutsunderlag 
anlitas en extern finansiell rådgivare som kvartalsvis 
ger förslag till förändringar i portföljen. 

Avkastningsmålet för portföljen är 3 % realt per 
år. För beräkning av det nominella avkastningsmålet 
vägs effekten av årets inflation in. För 2012 uppgick 
målet för den nominella avkastningen till 2,9 %, 
att ställas mot ett utfall på 5,9 %. Avkastning som 
överstiger målet ackumuleras i portföljen. Portföljens 
totala värde uppgick vid årets slut till 291 mnkr, vilket 
är en värdeökning på 10 mnkr. 

Med facit i hand blev 2012 ett förhållandevis bra 
år. Även om problemen i euroområdet kvarstår har 
den globala tillväxten utvecklats väl. När det gäller de 
finansiella marknaderna har riskpremierna på aktier 
varit höga, vilket medfört att första halvårets positio-
nering mot mindre riskfyllda tillgångsslag styrts, om 
mot lätt, övervikt i aktier jämfört med normalport-
följen; 50 % räntor och 50 % aktier. För ytterligare 
information om placeringarna hänvisas till bilagan 
”Finansiell rapport”.

Pensionsförpliktelser  

Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgår till 
440,3 mnkr. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 
redovisas inom linjen i balansräkningen som ansvars-
förbindelse och uppgår till 425,7 mnkr inkl. löneskatt. 
Pensionsförpliktelser intjänade fr.o.m. 1998 redovisas 
som avsättning i balansräkningen och uppgår till 14,6 
mnkr inkl. löneskatt. Kommunen har valt en försäk-
ringslösning för huvuddelen av intjänade pensionsför-
måner som annars skulle ha redovisats under ”Avsatt 
till pensioner”. Detta innebär att kommunen årligen 
betalar en avgift till KPA som förvaltare, som motsva-
rar det årets beräknade intjänade pensionsförmåner. 
2012 inbetalades 9,6 mnkr inkl. löneskatt i premie. 

Den avgiftsbestämda delen av pensionsåtagandet 
disponeras helt av den anställde för eget val av förval-
tare. Summan uppgår till cirka 4,5 % av lönesumman 
och var 2012 18,4 mnkr inkl. löneskatt. Pensionsut-
betalningarna uppgick till 18,2 mnkr inkl. löneskatt. 
Avsättningen, som främst avser garanti- och särskild 
avtalspension, ökade med 1,2 mnkr under 2012. An-
svarsförbindelsen, som avser pensionsrätt intjänad 
t.o.m. 1997, ökade 2012 med 2,6 mnkr.

Långsiktigt innebär pensionsförpliktelserna en stor 
risk och är en generationsfråga. Genom att betala ut 
hela den avgiftsbestämda delen och trygga en del av 
ansvarsförbindelsen genom långsiktig kapitalförvalt-
ning, skjuts en mindre del av pensionsåtagandena på 
framtidens skattebetalare.

Kommunen har en långfristig värdepappersportfölj 
som numera inte enbart är avsatt för pensionsåtagan-
den utan har ett mer generallt syfte, dock långsiktigt.

Kommunen har ett överskott på 875 tkr i över-

Borgensåtaganden mnkr

Staffanstorpshus AB           1 239,0

Sydvatten AB                25,0

Staffanstops Tennisklubb                  3,8

Sysav pensionsutfästelser                  2,8

Malmöregionens Avlopp AB  0,6

SBAB Kommunalt förlustansvar                 0,2

Totalt  1 271,4

Redogörelse enligt RKR
mnkr      2012 2011

Avsättning för pensioner  -14,6 -13,4 

Pensionsförpliktelse -425,7 -423,1 

Finansiell placering, 
bokfört värde 0 125,5 

Totala förpliktelser minus
finansiell placering
(bokfört värde) -440,3 -311,0 

Finansiella placeringar,
marknadsvärde 0 132,1 

Marknadsvärde minus
bokfört värde 0 6,6 

Summan av realisations-
vinster/förluster 0 0 

Realiserad/orealiserad vinst/
förlust, procent av bokfört värde 0 5,3 
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Nämnd Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse 

Politisk verksamhet 3 409   3 000    -409

Kommunstyrelsen 106 509 109 060 2 551  varav 5 241 avser markförsäljning

Tekniska nämnden 37 345 42 640 5 295 

Samarbetsnämnd 2 1 305 1 760    455

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -1 794 -890 904

Kultur- och fritidsnämnden 32 596 32 640 44

Barn- och utbildningsnämnden 518 085 518 130 45 

Socialnämnden 193 620 198 703 5 083

Summa 891 075 905 043 13 968

skottsfonden hos KPA. Enligt rådet för kommunal 
redovisning ska kommunen redogöra för ett eventuellt 
överskott i årsredovisningen. Överskottet ska dock inte 
redovisas i balans- eller resultaträkningen. Överskottet 
används i första hand till att betala indexeringspremier 
vid årsskiftet. Därefter kan eventuellt resterande över-
skott användas till annan premiebetalning.

Budgetredovisning och prognos 
säkerhet
Ett mått på den kontroll kommunens beslutsfattare 
har över den egna ekonomiska utvecklingen är hur 
budget och utfall överensstämmer. De senaste femton 
åren har årets resultat varit högre än budgeterat.

Under året har sex månadsrapporter och en del-
årsrapport tagits fram. Det prognostiserade resulta-
tet mot balanskravet var vid första uppföljningen i 
februari 9,3 mnkr. Delårsrapporten i augusti pekade 
på ett resultat på 16,3 mnkr som ska jämföras med 
bokslutets 24,9 mnkr.

Budgetavvikelse årets resultat:

Nämndservice inkl markförs. + 14 mnkr

Avgiftsfinansierad verksamhet - 9 mnkr

Finansnetto - 6 mnkr

Jämföreslsestörande post (AFA)           + 13 mnkr

Reserver         + 11 mnkr

Total budgetavvikelse             23 mnkr

Tillsammans uppvisar nämnderna en budgetavvikelse 
på + 14 mnkr, varav nettot av exploateringsintäkter 
uppgår till 4,9 mnkr. Störst avvikelse har tekniska 
nämnden med + 5,3 mnkr och socialnämnden med 
+ 5 mnkr. Bokslutsanalyser finns under respektive 
nämnd längre bak i årsredovisningen. Avgiftsfinan-
sierad verksamhet visar på en avvikelse mot budget 
om – 9 mnkr, vilket främst beror på akuta åtgärder på 
VA:s ledningsnät, höjd fast avgift för vatteninköp från 
Sydvatten samt utbetalning av regresskrav efter över-
svämning. Höjd VA-taxa fr.o.m. 2013 ska få verk-
samheten i balans. Finansnetto uppvisar en negativ 
avvikelse mot budget, vilket främst beror på mindre 
kapitalvinst i samband med omallokering i värdepap-
persportföljen än budgeterat, samt ingen utdelning 
från bolagskoncernen, vilket var budgeterat. 

Ingen budgetering har skett avseende jämförelse-
störande poster (AFA), varpå årets utfall är lika med 
budgetavvikelse. 

För utförligare analys och kommentarer hänvisas  
till texten under respektive nämnd alternativt resultat-
enhet.
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Finansiell analys koncernen

RESULTAT OCH KAPACITET

Årets resultat
Koncernen Staffanstorps kommun, där förutom kom-
munen även moderbolaget Staffanstorps Centrum AB 
med dotterbolagen Staffanstorpshus AB och Staffans-
torps Energi AB ingår, uppvisar ett positivt resultat på 
68,7 (19,5) mnkr.

Business Port Staffanstorp ingår i koncernen, men 
tas inte upp i koncernredovisningen på grund av liten 
omslutning i företaget.

En betydande del av Staffanstorps kommuns verk-
samhet bedrivs som entreprenader. Se organisations-
schema på sid 22. 

Årets resultat, före elimineringar, fördelar sig enligt 
nedan:

Staffanstorps kommun             27,3

Staffanstorpshus AB                  42,9

Staffanstorps Energi AB             3,1

Staffanstorps Centrum AB 0,3*

*=(SCABs egen verksamhet)

Koncerninterna transaktioner
Staffanstorps kommuns inköp från bolagen i 
kommunkoncernen uppgår till 76,9 mnkr (7,1 % 
av kommunens verksamhetskostnader) och avser 
främst hyreskostnader. Staffanstorps kommuns 
försäljning till bolagen i kommunkoncernen upp-
går till 8,6 mnkr (4,1 % av kommunens verksam-
hetsintäkter och finansiella intäkter), vilket främst 
består av borgensavgift och VA-avgifter.

Soliditet inkl. ansvarsförbindelsen
Soliditeten för koncernen ökade under året med två 
procentenhet till 14 % till största delen beroende på 
årets positiva resultat.

Rörelsekapital
Ett mått på betalningsförmågan på kort sikt är rörel-
sekapitalet, d.v.s. omsättningstillgångarna minus de 
kortfristiga skulderna. Under 2012, liksom under de 
senaste åren, överstiger omsättningstillgångarna de 
kortfristiga skulderna och ett positivt rörelsekapital 
erhålls.

Koncernen har ett rörelsekapital för 2012 på 349,3 
(299,7) mnkr. Omsättningstillgångarna ökar främst 
till följd av försäljningen av fastigheter, vilket innebu-
rit en större andel likvida medel än föregående år.

68,7

19,5

Årets resultat mnkr

2008          2009         2010         2011         2012

32,8
35,6

41,5

2008          2009          2010         2011        2012

Soliditet %

13
14

12

14
13

2008         2009           2010         2011          2012

Rörelsekapital mnkr

66

124

154,3

299,7

349,3
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2008          2009         2010         2011        2012

Finansnetto mnkr

-11,4 -12,9

26,4

-27,3

-111,8

Finansnetto
Koncernen fortsätter att uppvisa ett negativt finans-
netto främst beroende på räntekostnader och kostna-
der för förtida inlösen av ränteswapavtal. Med anled-
ning av den förtida inlösen av ränteswapavtal har 
räntenivån sänkts med ca.100 punkter, vilket innebär 
en genomsnittlig ränta på swapavtal om 2,73 %.

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

Intäkter
Koncernens intäkter exkl. reavinster och exploate-
ringsnetto har minskat från 270,5 mnkr till 249,2  
mnkr. Minskningen beror främst på att hyresintäk-
terna är lägre, detta med anledning av försäljningen av 
hyresfastigheterna. 

Investeringar
Materiella anläggningstillgångar har minskat med 
133,4  mnkr till 1 726,1 mnkr. Avkrivningarna upp-
gick till 51,7 (51,4) mnkr.

Främsta anledningen till minskningen är att hyres-
fastigheterna har avyttrats i koncernbolagen. 

För analys och kommentarer av förändringen 
av materiella anläggningstillgångar, se längre fram 
i årsredovisningen under respektive nämnd, samt 
koncernen Staffanstorps Centrum. 

Näringslivsfest. Foto: Claes Nilsson.
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Kommunen KoncernenResultaträkning 
mnkr

 

 Not Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut

  2011 2012 2012 2011 2012 

    

Verksamhetens intäkter 1 246,5 202,9 165,3 334,3 498,9

varav exploateringsnetto  7,1 4,9  7,1 4,9

varav reavinst   56,7 8,0  56,7 231,4

varav jämförelsestörande post   13,4   13,4

Verksamhetens kostnader 2 -1 063,7 -1 078,8 -1068,5 -1123,0 -1 180,0

varav reaförluster  -0,4 -0,6  -0,4 -0,6

Avskrivningar 3 -22,7 -26,3 -27,5 -51,3 -51,7

Verksamhetens nettokostnader  -839,9 -902,3 -930,7 -840,0 -732,8

Skatteintäkter  4 801,4 824,8 830,3 801,4 824,8

Generella statsbidrag o utjämning 5 86,8 90,3 84,3 86,8 90,3

Finansiella intäkter 6 16,2 22,7 26,8 14,6 25,4

Finansiella kostnader 7 -5,7 -8,2 -6,5 -41,8 -137,2

Resultat före extraordinära poster  58,8 27,3 4,1 21,0 70,5 

Skattekostnad     -1,5 -1,8

Resultat före avstämning  58,8 27,3 4,1 19,5 68,7

mot balanskravet 

Avstämning mot balanskravet      

Nettoreavinster  -56,3 -7,4   

Uttag från pensionsmedelsförvaltning.  4,4 5,0 5,0  

Särskilt konjukturstöd  8,0 0,0 0,0  

Årets resultat  14,9 24,9 9,1  
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Kommunen KoncernenBalansräkning 
mnkr

 

 Not Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut

  2011 2012 2012 2011 2012

      

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillg 8 396,5 519 518,6 1 859,3 1 726,1

Mark,byggnader o tekn.anl.  353,6 477,5  1 541,0 1 415,6

Pågående nyanläggningar     184,0 181,2

Maskiner och inventarier  42,9 41,5  134,3 129,3

Finansiella anläggningstillgångar 9 351,1 513,6 357,4 209,5 385,2

Summa anläggningstillgångar  747,6 1032,6 876,0 2 068,8 2 111,3

Omsättningstillgångar         

Fordringar inkl förråd 10 94,3 129,6 103,7 174,6 214,0

Exploateringsverksamhet 11 22,9 28,0 11,8 22,9 28,0

Förprojekt exploatering 12 56,8 63,9  56,8 63,9

Kortfristiga placeringar 13 149,9 0 74,1 149,9 0,0

Kassa och bank 14 64,0 38,3 68,1 99,8 295,9

Summa omsättningstillgångar  387,9 259,8 257,7 504 601,8

Summa tillgångar  1135,5 1 292,5 1133,7 2 572,8 2 713,1

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 15     

Ingående eget kapital  627,3 686,0 635,6 717,4 736,9

Årets resultat   58,7 27,3 9,1 19,5 68,7

Summa eget kapital  686 713,3 644,7 736,9 805,6

       

Avsättningar 16      

Avsättning för pensioner   13,4 14,6 11,5 13,4 14,7

Avsättningar för skatter      12,3 11,7

Övriga avsättningar   0,7 11,0  0,7 24,7

Summa avsättningar   14,1 25,6 11,5 26,4 51,1

         

Skulder       

Långfristiga skulder 17 284,9 364,9 304,9 1 605,1 1 603,8

Kortfristiga skulder 18 150,6 188,6 172,6 204,4 252,6

Summa skulder  435,5 553,5 477,5 1 809,5 1 856,4

Summa eget kapital,        

avsättningar och skulder  1135,6 1 292,5 1133,7 2 572,8 2 713,1

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER      

Pensionsförpliktelser 19 423,1 425,7 395,3 423,1 425,7

Övriga borgensåtaganden 20 1 352,5 1 271,4 1 281,7 1 352,6 1 271,5

Analyser
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Kassaflödesanalys 
mnkr

Kommunen Koncernen

 Not Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut

  2011 2012 2012 2011 2012

  

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Årets resultat efter extraord. post. 21 58,8 27,3 4,1 21 70,5

Just. för av- och nedskrivningar 22 23,4 26,3 27,5 51,3 67,2

Ökning / minskning av avsättning. 23 2,3 11,6 -0,2 2,5 24,7

Just.för övriga ej likvidpåv. poster 24 -23,2 -175,1 -0,7 -21,4 -398,5

      

Medel från verksamheten före       

förändring av rörelsekapital  61,3 -109,9 30,7 53,4 -236,1

      

Ökning (-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 9,4 -35,3 0,0 -30,7 -39,4

Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder -5,2 38 -3,3 5,7 48,2

Ökning(-)/minskning(+)exploatering  -67,9 -12,2 0 -67,9 -12,2

Ökning(-)/minskning(+)kortfristiga placeringar -75,8 149,9  -74 149,9   

  

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE       

VERKSAMHETEN  -78,2 30,5 30,7 -113,5 -89,6

      

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Förvärv materiella anläggninstillg. 25 -89,4 -135,4 -104,6 -73,4 -239,5

Förs.materiella anläggningstillg. 26 56,6 1,5 0,0 0 544,3

Förvärv finansiella anläggningstillg. 27 -21,7 -222,8 -138,0 -6,4 -247,2

Förs finansiella anläggningstillg. 28 17,4 221,1 124,0 0,0 229,9

      

MEDEL FRÅN INVESTERINGS-      

VERKSAMHETEN  -37,1 -135,6 -118,6 -79,8 287,5

      

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån 29 122,9 83,5 91,3 172,4 212,5

Amortering av skuld 30 -0,5 -3,5 0,0 -0,5 -213,7

Ökning långfristiga fordringar 31 -1,0 -0,6 0,7 -1 -0,6

Minskning långfristiga fordringar 32 1,1 0,0 0,0 1,1 0,0

      

MEDEL FRÅN FINANSIERINGS-      

VERKSAMHETEN  122,5 79,4 92,0 172,0 -1,8

      

ÅRETS KASSAFLÖDE  7,2 -25,7 4,1 -21,3 196,1

      

Likvida medel vid årets början  56,9 64,0 64,0 121,1 99,8

Likvida medel vid årets slut  64,0 38,3 68,1 99,8 295,9 
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   Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

   2011 2012 2011 2012

      

Verksamhetens intäkter  1     

Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen  694,3 616,9 429,1 568,5

varav exploateringsnetto   7,1 4,9 7,1 4,9

varav realisationsvinst vid avyttring av anläggningstillgångar 56,7 8,0 56,7 231,4

Avgår interna poster/elimineringar inom koncernen  -447,8 -414 -94,8 -82,6

Verksamhetens intäkter   246,5 202,9 334,3 498,9

- Statsbidrag   31,0 32,2

- Barnomsorgsavgifter   17,6 18,6

- Äldreomsorgsavgifter   12,7 9,0

- Hyror och arrenden   14,4 18,6

- Försäljning av verksamhet   19,7 22,3

- Försäljningsmedel   8,1 4,1

- Reavinster   56,7 13,2

- Jämförelsestörande post, återbetalning av AFA försäkring  13,4

- Övrigt   86,3 71,5   

      

Verksamhetens kostnader  2     

Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen  1 511,5 1 492,8 -1 217,8 -1 262,6

Avgår interna poster/elimineringar inom koncernen  -447,8 -414 94,8 82,6

Verksamhetens kostnader   1 063,7 1 078,8 -1 123,0 -1 180,0

- Personalkostnader inkl pensioner   469,2 469,1

- Material   34,3 31,5

- Hyror och fastighetsservice   77,5 84,4

- Transporter och resor   8,2 8,1

- Försäkringsavgifter och riskkostnader   3,9 4,6

- Köp av verksamhet   352,1 397,1

- Data- och telekommunikation   3,4 2,9

- Övriga främmande tjänster   11,7 2,8

- Bidrag   26,6 26,6

- Övrigt   76,8 51,7   

      

Avskrivningar       3     

Avskrivningar    22,7 26,3 -51,3 -36

Nedskrivning materiella.anl.tillgångar   0,0 0,0 0,0 -15,7

Summa    22,7 26,3 -51,3 -51,7

       

Skatteintäkter  4     

Preliminär skatteinbetalning   782,1 814,5 782,1 814,5

Preliminär slutavräkning innevarande år   16,1 10,1 16,1 10,1

Slutavräkningsdifferens föregående år   3,2 0,2 3,2 0,2

Summa    801,4 824,8 801,4 824,8  

  

Analyser
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   Specifikation Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

  2011 2012 2011 2012

      

Generellt statsbidrag och utjämningsbidrag 5     

Inkomstutjämningsbidrag  74,1 80,0 74,1 80,0

Regleringsbidrag  22,7 11,0 22,7 11,0

Intäkt frånkommunal fastighetsavgift  31,9 34,2 31,9 34,2

Kostnadsutjämningsavgift  -6,6 -1,6 -6,6 -1,6

Utjämningsavgift LSS  -35,3 -33,3 -35,3 -33,3

Summa   86,8 90,3 86,8 90,3

       

Finansiella intäkter 6     

Utdelning aktier andelar       

Utdelning fonder   9,7 6,1 9,7 6,1

Ränteintäkter  3,4 1,3 4,9 7,0

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

Försäljning värdepapper  0,0 12,3  12,3

Övriga finansiella intäkter  0,1    

Avgår koncerninterna poster    -3,0 -3,0

Summa   16,2 22,7 14,6 25,4

      

Finansiella kostnader 7     

Räntekostnader  4,4 5,9 43,5 137,9

Finansiella kostnader pensioner  0,8 0,4 0,8 0,4

varav sänkt diskonteringsränta (jämförelsestörande post) 0,6 0 0,6 0

Bankkostnader  0,3 0,1 0,3 0,1

Förlust försäljning värdepapper  0,0 1,6 0,0 1,6

Övriga finansiella kostnader  0,2 0,2 0,2 0,2

Avgår koncerninterna poster    -3,0 -3,0

Summa  5,7 8,2 41,8 137,2

      

Materiella anläggningstillgångar 8     

Ackumulerade anskaffningsvärden ingående balans  726,5 543,9   

Ackumulerade avskrivningar ingående balans  -362,9 -147,1   

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

Anskaffningsvärde årets ingående balans   363,3 396,5 1 783,9 1 859,3

Årets anskaffningar  93,3 135,3 75,4 239,5

Årets avskrivningar  -22,7 -26,4  -51,7

Årets nedskrivning  -0,7   -15,5

Årets utrangeringar  0,0 -0,2  -0,2

Årets avyttringar  -13,4 -1,7  -321,0

Överflyttat till exploateringsprojekt  -37,2 

Överflyttat från exploateringsprojekt  13,9 15,5  15,5

Summa   396,5 519,0 1 859,3 1 725,9



40

   Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2011 2012 2011 2012

      

Specifikation materiella anläggningtillgångar      

Råmark   40,9 85,9   

Mark för bebyggda fastigheter   0,7 0,6   

Mark byggnader och tekniska anläggningar    1 541,0 1 415,6

Mark för publika fastigheter    0,2   

Förvaltningsbyggnader   0,2 0,2   

Idrotts och fritidsanläggningar   40,5 38,5   

Gator och vägar   93,6 116,6   

Offentlig belysning   12,5 12,5   

Parkområden GC-vägar   57,2 62,9   

Övriga publika fastigheter   2,4 8,8   

Pågående ny - /till- / ombyggnad   6,6 11,9 184,0 181,2

VA-verk   95,9 136,4   

Renhållning   3,1 3,0   

Maskiner och inventarier   42,9 41,5 134,3 129,3

Summa   396,5 519,0 1 859,3 1 726,1

      

Finansiella anläggningstillgångar  9     

Ingående värde   347,8 351,1   

Minskning fin. anläggningstillg.   -17,4 -125,6   

Ökning fin. anläggningstillg.   20,8 0,8   

Nedskrivning   0,0 0,0   

Omklassificering från kortfristiga placeringar   287,4   

Summa    351,1 513,6   

      

Specifikation finansiella anläggningstillgångar koncernen     

Värdepapper, andelar      351,1 512,4

Övriga     8,2 21,4

Långfristiga fordringar      1,2

Avgår koncerninterna poster     -149,8 -149,8

Summa      209,5 385,2

      

Specifikation finansiella anläggningstillgångar kommunen     

Aktier/andelar i koncernföretag      

Staffanstorps Centrum AB   149,8 149,8   

Business Port Staffanstorp AB   0,1 0,1   

Summa   149,9 149,9   

      

Övriga aktier/andelar      

Aktier      

Sysav   0,2 0,2   

Sydvatten   11,4 11,4   

Kommunassurans Syd   0,9 0,9   

Summa   12,5 12,5    

    

Noter forts.

mnkr
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Noter forts.
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   Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2011 2012 2011 2012

      

Andelar      

Kommuninvest i Sverige AB*   0,6 0,6

Summa   0,6 0,6

*Staffanstorps kommun har vid inträdet erlagt andelskapital/ 

medlemsinsats motsvarande 600 000 kronor.Medlemsinsatsen  

finns redovisad som en finansiell  anläggningstillgång.Under 2011  

beslutade Kommuninvest om en insatsemission till en summa av  

11 220 kronor. Det sammanlagda beloppet av medlemsinsatsen  

och insatsemissionen uppgår därefter till 759 950 kronor.   

Förlagslån

Kommuninvest i Sverige AB   2,7 2,7 

Summa   2,7 2,7

Aktie- och räntefonder       

Carlsson   31,2 

DK Capital Invest Sverige   10,1 

DK Capital Invest SRI Global   39,1 

Robur Stella   4,1 

Robur Mega Etisk   8,9 

Agenta Multistrategi   32,2 37,2

Agenta Svenska Aktier    52,5

Agenta Globala Aktier    55,2

Agenta Tillväxtmarknader    42,0

Agenta Alternativa Räntor    100,5

Summa   93,4 287,4   

Långfristiga fordringar      

Övriga   13 1,2   

Summa   1,3 1,2   

Periodiserade investeringsbidrag      

Sysav återvinningsstation   7,0 7,7 

Statlig infrastruktur Södra stambanan   50,0 50,0 

Statlig infrastruktur Simrishamnsbanan   1,6 1,6 

Summa   58,6 59,3   

 

Fordringar inkl förråd  10     

Kundfordringar   8,2 16,5 14,9 21,6

Div kortfristiga fordringar   46,9 55,5 137,6 130,6  

- momsfordringar   17,9 32,2 17,9 32,2

- statsbidragsfordringar   7,3 10,4 7,3 10,1

- fordran dotterbolag   20,9 2,1   

- övriga kortfristiga fordringar   0,8 10,8 0,8 88,3

Förutbetalda kostnader   6,5 3,1 6,5 3,1

Upplupna intäkter   32,6 54,5 36,9 58,7

-  hyresintäkter   0,2 0,6 0,2 0,6

- statsbidrag   0,8 4,5 0,8 4,5

- EU-bidrag   0,4 0 0,4 0,0

- skatteintäkter   29,3 26,5 29,3 26,5

- infrastrukturersättning    22,1  22,1

- övriga  upplupna intäkter   1,9 0,8 1,9 5,0 

Noter forts.

mnkr
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   Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2011 2012 2011 2012

      

Interimsfordringar   0,1  0,1 0,0

Avgår koncerninterna poster     -21,4 0

Summa    94,3 129,6 174,6 214,0

Exploateringsverksamhet  11 

Ingående värde   11,8 22,9 11,8 22,9 

Årets resultat   11,2 5,1 11,2 5,1 

Bostadsområden   21,0 26,0 21,0 26,0 

Industriområden   1,9 2,0 1,9 2 

Summa    22,9 28,0 22,9 28,0

Förprojekt exploatering  12     

Pågående förprojekt exploatering   56,8 63,9 56,8 63,9

Summa    56,8 63,9 56,8 63,9

Kortfristiga placeringar  13     

Agenta    119,9 0,0 119,9 0,0 

Amf penningmarknad   30,0 0,0 30,0 0,0 

Övrigt       

Summa    149,9 0,0 149,9 0,0

Kassa och bank  14     

Kassa och bank   64,0 38,3 99,8 295,9

Summa    64,0 38,3 99,8 295,9

Staffanstorps kommun inklusive helägda kommunföretag  

har avtal om finansiella  tjänster med Färs och Frosta Sparbank.  

Avtalet innefattar förutom sedvanliga  banktjänster även  

hantering av likvida medel via koncernkonto.       

    

Eget kapital  15     

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning  627,2 686,0 717,4 736,9  

-  varav öronmärkt Tillväxt 7000   30,2 30,2   

Årets resultat   58,8 27,3 19,5 68,7

-  varav reavinst   56,3 7,4 56,3 7,4

-  varav jämförelsestörande post, sänkt diskonteringsränta 0,6 0 0,6 0

Utgående balans   686,0 713,3 736,9 805,6

Fördelning utgående balans      

Anläggningskapital   448,6 642,1 437,3 456,3

Rörelsekapital   237,4 71,3 299,6 349,3

Summa    686,0 713,4 736,9 805,6

- Kommunen   20,3 35,0   

- Va-Verket   -7,7 -7,9   

- Fjärrvärmeverket   44,9 0   

- Renhållningen   1,2 0,2   

Varav :      

  - Staffanstorps kommun     686,0 713,4

  - Staffanstorps Centrum AB     200,7 242

Avgår koncerninterna poster     -149,8 -149,8

Summa     736,9 805,6

Noter forts.

mnkr

Kommunen Koncernen

Analyser



43Analyser

   Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2011 2012 2011 2012

      

Noter forts.

mnkr

Kommunen Koncernen

Avsättningar  16     

Avsättning för pensioner

Pensioner exkl ÖK-SAP

Ingående avsättning   3,0 4,4 3,0 4,4

Årets nyintjänande   1,4 0,2 1,4 0,2

Utgående avsättning   4,4 4,6 4,4 4,6

* ÖK-SAP= Överenskommen särskild avtalspension     

Förtroendevalda      

Ingående avsättning   3,9 5,7 3,9 5,7

Årets nyintjänande   1,8 1,2 1,8 1,2

Utgående avsättning   5,7 6,9 5,7 6,9

Särskild avtalspension och visstidspension      

Ingående avsättning   1,7 0,6 1,7 0,6

Årets nyintjänande   -1,1 -0,3 -1,1 -0,3

Utgående avsättning   0,6 0,3 0,6 0,3

Avsättning löneskatt   2,6 2,8 2,6 2,8

Summa avsättningar för pensioner   13,4 14,6 13,4 14,7

Övriga avsättningar     0,0 13,7

Avsättning för skatter     12,3 11,7

Avsättning för exploateringsbidrag      

Ingående saldo   0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avsättning   0,0 8,3 0,0 8,3

Summa   0,0 8,3 0,0 8,3

Avsättning för infrastrukturersättningar      

Ingående saldo   0,5 0,2 0,5 0,2

Årets avsättning   -0,3 2,4 -0,3 2,4

Summa    0,2 2,6 0,2 2,6

Avsättning för garantibesiktningar      

Ingående saldo   0,5 0,5 0,5 0,5

Årets avsättning   0,0 -0,4 0,0 -0,4

Summa    0,5 0,1 0,5 0,1

Summa avsättningar   14,1 25,6 26,4 51,1

Långfristiga skulder  17

Checkkredit   2,9 0 2,9 0,0

Lån fastigheter och anläggningar   203,0 246,0 1 523,3 1 485,0

Summa    205,9 246,0 1 526,2 1 485,0

Långfristig skuld statlig infrastruktur      

Järnvägsutredning Simrishamnsbanan   1,3 0,7 1,3 0,7

Utbyggnad Södra Stambanan   50,0 50,0 50,0 50,0

Summa    51,3 50,7 51,3 50,7

Långfristig skuld investeringsbidrag      

Statliga investeringsbidrag   3,2 3,2 3,2 3,2

Övriga investeringsbidrag   17,1 56,2 17,1 56,2

Skuld anslutningsavgifter   7,3 8,7 7,3 8,7

Summa    27,6 68,1 27,6 68,1

Summa    284,9 364,9 1 605,1 1 603,8
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   Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2011 2012 2011 2012

      

Kortfristiga skulder  18 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder  0,7 0,7   

Leverantörsskulder   79,1 96,1 117,0 136,9

Moms redovisningskonto   -6,2 0   

Personalens skatter , avdrag , arbetsgivaravgifter  14,5 16,7   

Pensionskostnader avgiftsbestämd del   18,3 19,8   

Upplupna räntekostnader   0,6 0,7   

Timlöner m m december månad   2,5 2,7   

Förutbetalda hyresintäkter   1,5 1,4   

Interimskulder   16,2 25,3 41,4 112,6

Semester- och övertidsskuld   23,4 24,2   

Övriga kortfristiga skulder    1,0 67,4 3,1

Avgår koncerninterna poster     -21,4 

Summa    150,6 188,6 204,4 252,6

Ansvarsförbindelse  19     

Ingående värde enligt årsredovisning   383,0 423,1 383,0 423,1

Intjänat under året tjänstemän   38,1 0,8 38,1 0,8

Intjänat under året politiker   2,0 1,8 2,0 1,8

Utgående värde    423,1 425,7 423,1 425,7

Varav löneskatt   82,6 82,8 82,6 82,8

Borgensåtaganden  20     

Staffanstorpshus AB   1 320,0 1 239,0 1 320,0 1 239,0

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

SYSAV   2,7 2,8 2,7 2,8

Malmöregionens Avlopp AB   0,6 0,6 0,6 0,6

Föreningar   4,0 3,8 4,0 3,8

Egna hem, småhus med bostadsrätt   0,2 0,2 0,2 0,2

Övrigt     0,1 0,1

Summa    1 352,5 1 271,4 1 352,6 1 271,5  

    

      

   

     

      

Resultat före extra ord. poster  21     

Enligt resultaträkning   58,8 27,3 21,0 70,5

Summa   58,8 27,3 21,0 70,5

Just. för av-och nedskrivning  22     

Avskrivningar enl.resultaträkning   22,7 26,3 51,3 51,7

Nedskrivningar    0,7 0,0  15,5

Summa   23,4 26,3 51,3 67,2

Noter forts.

mnkr

Kommunen Koncernen

Analyser

Staffanstorps kommun har i juni 1995  ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per 2012-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ek förening
har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ek förening har ingåtts ett regressavtal 
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgens-
förbindelset.Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskom-
mun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels iförhållande till storleken på medlemnskommunernas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Staffanstorps kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2012-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 268 009 mnkr och totala tillgångar till  
272 786 mnkr. Staffanstorps andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 759 mnkr ( 0,66 %) och andelen av de totala till-
gångarna uppgick till 1 796 mnkr (0,66 %).
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   Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2011 2012 2011 2012

      

Ökning/minskning av avsättningar  23     

Pensionsavsättning   2,6 1,3 2,7 1,3

Avsättning infrastruktur   -0,3 2,4  2,4

Avsättning garantibesiktningar   0,0 -0,4  -0,4

Avsättning skatter     1,8 -0,6

Övriga avsättningar    8,3 -2,0 22,0

Summa   2,3 11,6 2,5 24,7

Justering för övriga ej likvidpåverkandeposter 24    

Överföring från/till exploatering   -23,2 15,5 -23,2 15,5

Omklassificering    -150,3  -150,3

Periodiserade investeringsinkomster    -40,3  -40,3

Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar   0  -223,4

Summa   -23,2 -175,1 -21,4 -398,5

Förvärv materiella anläggningstillgångar  25    

Investeringar brutto   -85,0 -88,5 -73,4 -192,6

Markinköp   -4,4 -46,9  -46,9

Summa   -89,4 -135,4 -73,4 -239,5

Försäljning materiella anläggningstillgångar 26    

Försäljningspris materiella anläggningstillgångar  56,6 1,5 0,0 544,3

Summa   56,6 1,5 0,0 544,3

Förvärv finansiella anläggningstillgångar  27    

Aktier och andelar m m   -21,7 -222,8 -6,4 -247,2

Summa   -21,7 -222,8 -6,4 -247,2

Försäljning finansiella anläggnigstillgångar  28    

Aktier och andelar m m   17,4 221,1 0,0 229,9

Summa   17,4 221,1 0,0 229,9

Ökning av långfristiga skulder  29    

Checkkredit   1,3 0,0  0,0

Anläggningslån   105,0 43,0 172,4 172

Statlig infrastruktur   0,6 0,0  0,0

Investeringsbidrag   10,1 39,1  39,1

Anslutningsavgifter   5,9 1,4  1,4

Summa   122,9 83,5 172,4 212,5  

Minskning av långfristiga skulder  30    

Amortering mm   -0,5 -0,6 -0,5 -210,8

Omklassificering     -2,9  -2,9

Summa   -0,5 -3,5 -0,5 -213,7

Ökning långfristiga fordringar  31    

Övr. långfristiga fordringar   -1,0 -0,6 -1,0 -0,6

Summa   -1,0 -0,6 -1,0 -0,6 

Minskning långfristiga fordringar  32    

Övriga fordringar   1,1 0,0 1,1 0,0

Summa   1,1 0,0 1,1 0,0

Noter forts.

mnkr
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Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för 
Kommunal Redovisning (RKR). Om inget annat framgår nedan 
så är redovisningsprinciperna oförändrade i jämförelse med 
föregående år.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de eko-
nomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförligt sätt. 

Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta. 

Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde, där 
inget annat anges.

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god 
redovisningssed. 

Värderingar av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till 
det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. 

Sammanställd redovisning
Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen 
innehålla en sammanställd redovisning som även innefattar den 
kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform mm. De kommu-
nala bolagen använder sig av årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan 
kommun och kommunala bolag är kommunens redovisningsprin-
ciper vägledande för den sammanställda redovisningen. 

Den sammanställda redovisningen utgår från RKR:s rekommenda-
tion nr 8.2. Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden 
med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att eget 
kapital i det förvärvade bolaget elimineras vid förvärsvstidpunkten, i 
redovisningen ingår endast kapital som intjänats efter förvärvet. Med 
proportionell konsolidering menas att i redovisningen ingår endast så 
stor del av företagets resultat som svarar för kommunens ägarandel. 

Den sammanställda redovisningen omfattar bolag, där kommunen 
har en ägarandel på minst 20 %. Inga förändringar har skett under 
året i kommunkoncernens sammansättning. Kommunkoncernens 
medlemmar och ägarandelar framgår av figur på sid 22. Eliminering 
av koncerninterna mellanhavanden har gjorts enligt väsentlighets-
princip. 

Gjorda bokslutsdispositioner, förändringar i obeskattade reserver, 
påverkar inte det sammanställda resultatet. I den sammanställda 
redovisningen tas 26,3 % av de obeskattade reserverna upp som 
uppskjuten skatteskuld i form av en avsättning. resterande 73,7 % 
förs till eget kapital. 

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not 
till respektive post i resultaträkningen och/eller i kassaflödesrappor-
ten. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekom-
mande och överstiger 10 mnkr. 

Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s 
decemberprognos i enlighet med RKR 4.2. Definitiv slutavräkning för 

2011 är resultatförd med 734 kr/inv och preliminär slutavräkning för 
2012 beräknas till + 451 kr/inv.

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter tas upp som förutbetald intäkt och redovisas 
som långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nytt-
jandeperiod. 

Infrastrukturersättning
Staffanstorps kommun har ändrat princip avseende bedömning av 
infrastrukturersättning. Vissa framtida infrastrukturersättningar har 
periodiserats. Dessa anses som tillförlitliga och säkra då kommunen 
äger marken och styr över hur köpeskillingen ska hanteras i samband 
med försäljningen. Ingen korrigering av jämförelsetal bedöms som 
erforderlig då förändringen inte påverkar tidigare år utan enbart 
framtiden.

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till 
anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. 

Avskrivningar
Linjär avskrivningsmetod tillämpas. Avskrivningen påbörjas samma 
månad som tillgången tas i bruk. Avskrivningstiderna anpassas till 
anläggningens nyttjandeperiod. På tillgångar i form av mark, konst 
och pågående arbete görs inga avskrivningar. 

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:
• Publika fastigheter (gator, vägar och parker): 20-33 år
• Vatten- och avloppsledningar: 50 år
• Maskiner och inventarier: 3-15 år
• Konst: ingen avskrivning

Gränsdragning mellan kostnad och investering
En investering är allt med ett inköpspris över 0,5 prisbasbelopp och 
med en ekonomisk varaktighet på tre år eller mer och där inköpet 
dessutom inte är att betrakta som utbyte. 

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

Löneskatt på 24,26 % ingår i pensionsåtagandena.

Exploateringstillgångarna
Exploateringstillgångarn är bokförda som omsättningstillgångar och 
redovisas löpande.

Statlig infrastruktur
Staffanstorps kommun har beslutat att bidra till statlig infrastruktur 
i två fall, dels till utbyggnad av södra stambanan dels till järnvägsut-
redning av Simrishamnsbanan. Beloppen är bokförda dels i balans-
räkningen, dels som periodiserad kostnad i resultaträkningen.

Analyser
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Ord och uttryck

Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk t ex mark, 
inventarier, maskiner och värdepapper. 

Avskrivningar
Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där avskrivning-
arna sker utifrån förväntad ekonomisk livslängd.
 
Avsättning
Utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika 
till sin förekomst, men där osäkerhet föreligger beträffande 
beloppets storlek eller tidpunkten för betalning. Den vanligaste 
avsättningen avser pensionsåtaganden gentemot de anställda.

Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen vid en given tidpunkt samt 
hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur det har anskaffats 
(skulder och eget kapital).

Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar och skulder och avsättningar. 
Kommunens egna kapital består av anläggningskapital (bundet 
kapital i anläggningar för stadigvarande bruk) och rörelsekapital 
(fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål).

Extraordinära poster
Saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och är av 
sådan art at de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt 
uppgår till väsentliga belopp. 

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

Kapitalkostnader
Samlingsbegrepp för intern ränta och planmässiga avskrivningar.

Kassaflödesanalys
Visar hur kommunen finansierat sin verksamhet, dvs hur peng-
arna tillförts och hur de har använts. 

Kommunalt koncernföretag
En juridisk person där kommunen har ett varaktigt, bestäm-
mande eller betydande inflytande. 

Kommunkoncernen
Den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens 
koncernföretag.

Kortfristig fordran/skuld
Kortfristiga lån, fordran eller skuld som förfaller till betalning 
inom ett år. 

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

Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsinkomster m.m.

Nettokostnader
Driftkostnader, efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersätt-
ningar. Finansieras med skattemedel.

Nämndsbidrag
Tillskott av skattemedel som respektive nämnd tagit i anspråk 
under det gångna året, dvs den del av verksamheten som inte 
finansierats med nämndens egna intäkter, såsom avgifter och 
ersättningar m.m.

Omsättningstillgångar
Lös egendom som inte är anläggningstillgång. Dessa tillgångar 
kan på kort tid omsättas till likvida medel, t ex förråd, fordringar, 
kassa, bank.

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter till rätt redovisningsperiod.

Resultaträkning
Sammanfattar intäkter och kostnader samt visar årets förändring 
av egna kapitalet (årets resultat). Verksamhetens kostnader och 
intäkter specificeras i driftredovisningen.

Ränteswap
Avtal om byte av räntebetalningar från rörlig till fast räntesats 
och vice versa.

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

Soliditet
Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs graden av 
självfinansierade tillgångar. Beskriver den långsiktiga betalnings-
förmågan. 

tkr = tusen kronor
mnkr = miljon kronor
Siffror inom parentes avser förgående år.
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Intern kontroll
Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effek-
tiv förvaltning, att beslut vilar på korrekt underlag, 
att skydda mot förluster eller skada av koncernens 
tillgångar, samt skydda personalen mot oberättigade 
misstankar om oegentligheter. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret, 
vilket bl.a. innefattar att upprätta en organisation kring 
det interna kontrollarbetet, att kommunövergripande 
direktiv och regler förankras i hela den kommunala 
organisationen samt att fatta beslut om en kommun-
övergripande intern kontrollplan. Kommunstyrelsen 
ska även informera sig om hur den interna kontrollen 
fungerar i de kommunala bolagen.

Nämnder och styrelser ansvarar för den interna 
kontrollen inom det egna verksamhetsområdet. Intern-
budgetbeslutet på hösten innefattar även den interna 
kontrollplan som ska gälla för det aktuella budgetåret. 
Ett förslag till kommunövergripande intern kontrollplan 
för 2013 är framtaget.

Kommunen
Samtliga nämnder utom politisk verksamhet har 
beslutat om och genomfört uppföljning. Det allmänna 

intrycket är att den interna kontrollen på nämndsnivå 
bedrivits på ett ambitiöst och öppet sätt. Där fel och 
brister upptäckts har åtgärder satts in. 

Kommunala bolag
Vad gäller den interna kontrollen inom redovisning 
har samtliga av koncernens bolag fastställda rutiner 
för styrning och uppföljning, främst inom budget-
arbete, attestering, instruktioner och genomarbetande 
av relevanta nyckeltal. Den interna kontrollen inom 
administrationen sker systematiskt inom Staffans-
torpshus AB, Staffanstorps Kommunfastigheter AB 
och Stanstad II KB genom det ledningssystem som 
implementerats i bolagen under 2006/2007, och som 
certifierades 2007 inom kvalitet, miljö och arbets-
miljö. Certifieringen är lämnad under 2012 i sam-
band med försäljningen av bostäder, men rutiner och 
ledningssystem lever vidare. 

Inom Staffanstorps Energi AB är styrdokument 
upprättade och implementeringen är påbörjad.

Känslighetsanalys
Kommunernas ekonomi påverkas av olika faktorer. 
Några av de allra viktigaste faktorernas betydelse i 
mnkr beskrivs här brevid. Plustecken visar att kostna-
derna minskar/ intäkterna ökar och minustecken visar 
att kostnaderna ökar/intäkterna minskar.

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

 mnkr

1 kr höjning/sänkning av kommunalskatten +/- 44,0

1 procent högre/lägre skattekraft +/- 8,5

1 procents löneökning - 4,3

10 mnkr i nya lån - 0,3

10 mnkr i minskad likviditet - 0,2

10 heltidstjänster  +/- 4,1

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

Kommunövergripande •      

Politisk verksamhet •      

Kommunstyrelsen    • 

Tekniska nämnden    •  KS i feb 2013 

Miljö- och samhällsbyggnads- 
nämnden    •  I samband med bokslut 

Kultur- och fritidsnämnden     • KFN 11 dec och bokslut

Barn- och utbildningsnämnden     • BUN 6 dec och bokslut

Socialnämnden    •  I samband med bokslut



49

Personalanalys

Tillsvidareanställda med lön 2012 motsvarar 870 
årsarbetare. I tabellen anges antalet årsarbetare 2011 
till 940. Detta avser samtliga anställda med eller utan 
lön. Denna siffra omfattar även långtidssjukskrivna, 
föräldralediga, tjänstlediga och övriga.

Det totala antalet årsarbetare inkl. timanställda var 
1 066 årsarbetare, vilket motsvarar 1 696 personer. 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden per den 
31 december 2012 var 93,2 % vilket innebär en ök-
ning jämfört med 2011 (91,3 %). 

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

Tabellen anger hur stor andel inom respektive kön 
som arbetar deltid. Mätt i relation till totala antalet 
tillsvidareanställda utgör deltidsarbetande kvinnor 
23% och deltidsarbetande män 8%.

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

 Antal tillsvidareanställda årsarbetare, personer 
och deras genomsnittliga sysselsättningsgrad

 Ålders och könsfördelning
 Frånvaroorsaker
 Pensionsavgångar
 Kostnader

   

  2009       2010      2011 2012

Tillsvidareanställda
årsarbetare 873 928 940 870

varav kvinnor 712 749 757 665
 män 161 179 183 205

motsvarar  
antal personer 992 1021 1032 949

varav kvinnor 782 763 772 703
 män 210 258 260 246

Antal tillsvidareanställda årsarbetare 

per den 31 december

Heltid – deltid, tillsvidareanställda
                                

   2009 2010 2011  2012

Kvinnor deltid i % 32,2 30,4 29,8 24,8

Män deltid i % 34,7 33,2 33,9 28,4

57%

Kvinnor heltid

Kvinnor deltid

Män heltid

Män deltid

7%

17%

19%

Fördelning kön/sysselsättning

Åldersfördelning
405 av kommunens tillsvidareanställda är 50 år eller 
äldre vilket motsvarar 44,4 %. Medelåldern är 46,5 
(46,8 år) och den genomsnittliga anställningstiden är 
10,7 år.

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

Åldersfördelning bland antal tillsvidareanställda

2011 2012

300

200

100

Könsfördelning

  2009 2010 2011 2012

Kvinnor i %  78,8 77,3 74,8 79,52

Män i %  21,2 22,7 25,2 20,48

Andelen män har konstant ökat fram t.o.m. 2010, 
med en liten nedgång 2011 för att sedan gå upp 
igen 2012. Trots detta så har könsfördelningen varit 
ojämn, vilket till  stor del beror på att den kommunala 
verksamheten består av traditionella kvinnoyrken. Så 
fort tillfälle ges rekryteras män till dessa verksamheter. 
Av 62 chefer och ledande tjänstemän var 36 kvinnor 
(58 %) och 26 män (42 %). 

Analyser
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Sjukfrånvaro/föräldraledighet
Av nedanstående statistik framgår att kvinnorna står 
för en högre andel av sjukfrånvaron än vad männen 
gör. Det beror till viss del på att kvinnor är överrep-
resenterade inom vården och inom barnomsorgen. 
Man arbetar nära vårdtagare/barn och blir därmed 
utsatt för sjukdomar som smittar. Dock har männens 
sjukfrånvaro ökat med 2 % vilket beror på att högre 
andel män är långtidssjukskrivna under 2012. 

Intressant är att titta på sjukfrånvaron fördelad på 
åldersgrupper. Där kan man utläsa att åldersgrupp en 

Totala sjukfrånvaron i timmar fördelad på kön

Kön Antal personer Snitt årsarbetare Tillgänglig arbetstid Sjukfrånvaro  Arbetstid

     % 2012  % 2011

Kvinnor 870 703 1 548 145 89 1041 5,76 5,59

Män 196 209 454 068      24 021 5,29 3,28

Totalt 1 066 912 2 063 239 104 964 5,65 5,09

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

Kön Antal timmar  % av total sjukfrånvaro 2012   % av totalsjukfrånvaro 2011

Kvinnor 25 877  29,04   25,78  

Män 8 995  37,28   16,6 

Totalt 34 832 30,79 24,49 

      

Totala sjukfrånvaron i timmar fördelad på ålder

Ålder Antal personer Snitt årsarbetare Tillgänglig arbetstid Sjukfrånvaro  Arbetstid 

     % 2012 % 2011

     - 29 62 42 203 233 6 309 3,10 4,16

30 - 49 545 465 966 791  61 613 6,37 5,37

50 - 459 405 832 189 45 202 5,43 5,00

Totalt 1 066 912 2 002 213 11 3125 5,65 5,09

       

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

Ålder Antal timmar % av total sjukfrånvaro 2012 % av totalsjukfrånvaro 2011

     - 29 6 0,09 11,56  

30 - 49 15 908 25,82 20,35  

50 - 18 918 41,85 31,84  

Totalt 34 832 30,79 24,49

30-40 har den högsta korttidsfrånvaron och att ål-
dersgruppen 50+ har den högsta långtidsfrånvaron.

Sjukskrivningstalen har dessvärre ökat från 5,09 
2011 till 5,65 under 2012. Ökningen beror på att ett 
antal personer i olika verksamheter har varit sjuk-
skrivna under nästan hela 2012.

Ledighet för vård av barn (föräldrapenning), vård 
av sjukt barn och partiell tjänstledighet för vård av 
barn har minskat med 0,9 % jämfört med 2011.
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Lönekostnader
Kommunens samlade utgifter genom lönerutinen var 
445 mnkr (448) inkl. personalomkostnader.

Kostnad/arbetad timme 
Genomsnittlig kostnad per utförd arbetstimme upp-
gick till 275 (274) kronor. 

Pensioner
Under året uppgick antalet pensionsavgångar till 25 
(29). Fr.o.m år 2013 kommer antalet medarbetare 
som går i pension troligtvis att ligga mellan 20-30 per 
år. Möjlighet att gå i pension har man från 61 års ålder 
och rätt finns att kvarstå i anställning till 67 års ålder. 
Det finns ett stigande intresse från enskilda arbetsta-
gare att fortsätta arbeta efter 65- årsdagen. 

Pensionskostnad 
År 2012 avgick 25 medarbetare med tjänstepension. 
Pensionskostnaden uppgick till 18,5 mnkr för 675 
pensionstagare (inkl. särskild löneskatt). 

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

Våren 2000 beslutade kommunfullmäktige att hela 
avgiften ska utbetalas för individuell placering på 
pensionsmarknaden. Likaså beslutade kommunstyrel-
sen att fr.o.m. 2001 skulle efterlevandepensioner och 
kompletteringspensioner över det så kallade ”taket” 
försäkras i KPA (den totala kostnaden och pensions-
skulden redovisas på annan plats i redovisningen). 
Under många år framöver kommer därför pensions-
kostnaderna att baseras på två olika pensionsavtal, 
vilket medför svårigheter att prognostisera kostnads-
utvecklingen på längre sikt.

20
13

20
14

21
15

21
16

21
17

21
18

20
19

20
20

20
21

Pensionsavgångar 2013-2021, 
baserad på avgång vid 65-års ålder
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Pensionskostnaden kommer på grund av personalens 
ålderssammansättning att öka avsevärt i framtiden. 
De stora pensionsavgångarna kommer också att 
medföra ett betydande rekryteringsbehov.

Personalomsättning
Personalomsättningen mäts enbart på tillsvidarean-
ställningar, d.v.s. antalet nyanställda med tillsvidare-
anställning ställs i relation till genomsnittligt antal 
tillsvidareanställda under året.

Viss förskjutning i redovisningen förekommer 
eftersom uppsägning och tillsättning inte alltid sker 
under samma år. Personalomsättningen registreras 
efter tillsättning. 

Den negativa personalomsättningen 2009 beror till 
största delen på genomförandet av konkurrenspro-
grammet samma år.

Personalomsättning, tills vidareanställda i %
                                

   2009 2010 2011  2012

 -1,6 4,0 4,6 0,8

Rekrytering
Antalet rekryteringar mäts på såväl tillsvidareanställ-
ningar som vikariatsanställningar och andra visstids-
anställningar med längre varaktighet. Timanställning-
ar ingår ej i redovisningen.

Timvikarier
Under 2012 har verksamheterna använt sig av 53,6 
årsarbetare (58,0) korttidsvikarier för att täcka bland 
annat semester och sjukfrånvaro.

Antal rekryteringar 2009-2012

2009              2010              2011              2012

87
78

120

141
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I samband med kartläggningen genomförs en be-
dömning av de risker och brister som framkommit. 
De risker och brister som inte åtgärdas omedelbart 
samlas i en handlingsplan i vilken man anger risk eller 
brist, konsekvenser, hur allvarlig risken är, aktuell 
AFS, åtgärder, ansvarig för genomförandet, tidpunkt 
när bristen ska vara åtgärdad samt datum för nästa 
kontroll.

2012 års SAM-uppföljning/revision har genom-
förts planenligt, d.v.s. verksamheterna har uppfyllt 
vad lagen kräver och redovisat respektive revision till 
kommunens högsta samverkansorgan, CSG (Centrala 
samverkansgruppen). Eventuella brister inom verk-

Arbetsmiljö

samheten har dokumenterats i en handlingsplan för 
snar åtgärd. I den mån personalen inom verksamheten 
inte fullt ut känt till kommunens uppgjorda rutiner 
och policys kring arbetsmiljön, har detta uppmärk-
sammats och åtgärdats inom berörda verksamheter. 
Inga brister som bedöms komma att innebära några 
betydande ekonomiska konsekvenser för verksamhe-
terna har uppmärksammats. 

Rutiner för SAM-uppföljning/revision finns till-
gängliga på Staffnet i Arbetsmiljöpärmen. Samtliga 
aktuella SAM-revisioner för 2012 finns tillgängliga 
inom respektive verksamhet.

Lundgren Machinery AB i Hjärup. Foto: Claes Nilsson.

Enligt AFS 2001:1 (Allmänna föreskrifter avseende arbetsmiljön) ska arbetsgivaren årligen 
göra en uppföljning/revision av SAM, det Systematiska arbetsmiljöarbetet. Årligen görs, 
enligt en uppgjord tidsplan, en kartläggning av arbetsmiljön med hjälp av skriftlig instruk-
tion och upprättade checklistor. 
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Staffanstorps kommun arbetar aktivt med miljöfrå-
gor. Under 2012 har åtgärder vidtagits för att hantera 
vatten och dagvatten bättre. Kommunen arbetar 
med parker och naturområden och har genomfört en 
omfattande nyplantering av träd. När det gäller den 
bebyggda miljön pågår planläggning för omvandling 
och förtätning inom området Sockerstan. Fysiska 
åtgärder har genomförts för att förbättra för kollek-
tivtrafiken. Slutligen har kommunen 2012 antagit en 
ny energiplan som anger riktningen på energiarbetet.

Vattenråd
Sedan 2009 har man i Sege ås samt i Höje ås avrin-
ningsområde, organiserat sig i vattenråd. Vattenråd 
är en samverkansform där kommuner, näringsliv 
och olika intresseorganisationer för en gemensam 
diskussion kring de lokala vattenresurserna; detta för 
att kunna uppfylla de åtgärder som krävs enligt EG-
direktivet – Ramdirektivet för Vatten.

Under 2008 fastställde Vattenmyndigheten status 
på kommunens vattendrag och för både Sege å och 
Höje å var resultatet nedslående. För att kunna nå 
högre status krävs samarbete mellan alla de som 
påverkar vattenförekomsternas status.

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

Sveriges kommuner arbetar idag med vattenförvalt-
ning och vattenplanering som grundar sig på Vatten-
myndighetens åtgärdsprogram och miljökvalitetsnor-
mer. Sedan 2011 rapporterar varje kommun årligen 
sitt arbete med vattenfrågor utifrån dessa dokument.

Sege å-projektet
Sege å-projektet är ett samarbetsprojekt mellan 
kommunerna Burlöv, Lund, Malmö, Staffanstorp, 
Svedala, Trelleborg och Vellinge samt ett antal före-
tag och dikningsföretag. Projektet arbetar främst med 
konkreta åtgärder för att öka vattenmagasineringsför-
mågan i landskapet, öka den biologiska mångfalden 
samt att öka arealen av vattennära rekreationsområ-
den kring tätorterna. Åtgärderna ska även reducera 
mängden kväve och fosfor i vattenmiljöerna. 

Projektet har under 2012 fortsatt i den fjärde 
etappen och ska slutrapporteras 2014. Arbetet med 
vattenvårdande åtgärder har fortsatt i enlighet med 
Sege ås vattenvårdsplan.

Under året har Sege ås vattenråd påbörjat ett pro-
jekt finansierat av länsstyrelsen och kommunen med 
målet att ta fram ett övergripande vattenstrategiskt 

planeringsunderlag för Sege ås avrinningsområde. 
Syftet med projektet har varit att ta fram ett heltäck-
ande GIS-baserat (Geographic information system) 
vattenstrategiskt planeringsunderlag för Sege ås avrin-
ningsområde. 

I ett projekt tillsammans med Region Skåne har vat-
tenrådet tagit fram ett material som ska underlätta för 
skolklasser och andra grupper som vill lära sig mera 
om vatten och Sege å.

Höje å-projektet
Projektet är en miljösatsning och drivs som ett 
samarbete mellan kommunerna Lund, Staffanstorp 
och Lomma. Målsättningen med projektet är att 
begränsa transporten av näringsämnen till Öresund, 
gynna växt- och djurliv i åkerlandskapet samt att öka 
tillgängligheten för friluftslivet. Åtgärderna grundar 
sig på de förslag som är framtagna i den av de tre 
kommunerna gemensamt framtagna landskaps-
vårdsplanen för Höje å, vilken innehåller exempel 
på bl.a. anläggningar av gångstråk och restaurering 
av vattendrag. I en tid av klimatförändringar arbetar 
projektet numera även med åtgärder som ökar vatten-
magasineringsförmågan i landskapet för att undvika 
framtida översvämningar.

I ådalen vid Esarp har projektet under 2012 anlagt 
två dammar med tillhörande restaurering av fukt-
ängar och betesmarker. I nära anslutning anlades även 
ett 2,7 km långt gångstråk som går längs ån genom 
Esarps by.

Under året har Höje å vattenråd drivit ett LOVA- 
och kommunfinansierat projekt med målet att ta fram 
ett övergripande vattenstrategiskt planeringsunderlag 
för Höje ås avrinningsområde. Syftet med projektet 
har varit att ta fram ett heltäckande GIS-baserat vat-
tenstrategiskt planeringsunderlag för Höje ås avrin-
ningsområde. Underlaget ska användas för vattenrå-
dets fortsatta arbete men ska även göras tillgängligt 
för övriga berörda inom respektive kommun.

Samarbetskommittén för Alnarps  
strömmen
Samarbetskommittén består av representanter från 
vattentäktsintressenter, med rättighet att ta ut vatten 
från Alnarpsströmmen samt Länsstyrelsen i Skåne län. 
I kommittén deltar Staffanstorp, Svedala, Kävlinge, 
Lomma samt Burlöv. Näringslivet representeras av Aka-
demiska Hus, Nordic Sugar, Sysav AB och VA SYD.

Kommittén arbetar sedan 1964 med att beräkna 
storleken på vattentillgången, kartlägga vattenuttag 
och vattenkvalitet i Alnarpsströmmen, samt med 
frågeställningar kring fram-tida vattenkvalitet.

Miljö
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Under 2012 pågick en översyn av verksamheten och 
verksamhetsområdet. Nya frågor som kommittén av-
ser att arbeta med är grundvattenskydd och riksintres-
set för grundvatten; högaktuella frågor som berör hela 
sydvästra Skåne. Under 2012 har kommittén arbetat 
med förslag till ett ombildande av Samarbetskom-
mittén till en Grundvattenkommitté som kommer 
att omfatta hela sydvästra Skåne. Under året har 
även kontakter tagits med kommuner i det utvidgade 
området.

Höje å dagvattengrupp
Staffanstorps kommun har tillsammans med Lunds 
och Lommas kommun sedan 2008 varit engagerade 
i att arbeta fram förslag till åtgärder som syftar till 
att försöka minska översvämningar och minska dess 
konsekvenser i Höje ås vattenavrinningsområde. 
Arbetet slutfördes under 2012 och man har under 
innevarande år diskuterat att fortsättningsvis lägga 
denna så kallade dagvattengrupp som en specialgrupp 
under Höje ås vattenråd. 

Handlingsplan för värmeböljor
I Region Skånes klimatrapport för Skåne, lyfts beho-
vet av att inkludera värmeböljor i det ordinarie bered-
skapsarbetet fram. I kommunerna finns ett behov av 
utbildning och information, nedskrivna vägledningar 
och instruktioner till både allmänhet och personal 
inom vård och omsorg.

Under 2012 har Staffanstorps kommun, Malmö 
Stad, Arbets- och Miljömedicin samt Yrkes- och mil-
jömedicin vid Umeå universitet på uppdrag av Region 
Skåne och Kommunförbundet Skåne, arbetat med ett 
förslag till en handlingsplan för värmeböljor. Planen 
innefattar även en kartläggning av förutsättningar 
för bildande av särskilt varma områden, så kallade 
värmeöar. Gruppen har även arbetat fram ett förslag 
till testning samt en utvärdering av handlingsplanen 
inför 2013.

Bättre skydd vid skyfall – en ny pump-
station vid Borggårdsdiket
Höje å påverkar Dynnbäcken och vid höga flöden för-
svåras avledningen av vatten från bl.a. Borggårdsdi-
ket. Borggårdsdiket tar i sin tur emot vatten från stora 
delar av centrala Staffanstorp. Många av de rör som 
mynnar ut i diket är gamla och otäta och när vatten-
nivån i Borggårdsdiket stiger blir rören överfulla och 
stora mängder regnvatten läcker över till ledningarna 
med spillvatten.

För mycket vatten i spillvattensystemet ökar risken 
för översvämningar i källare och under åren 2006 

och 2007 drabbades mer än 300 fastigheter av detta. 
Stadsbyggnadskontorets tekniska enhet har därför 
arbetat med att hitta tekniska lösningar för att minska 
riskerna. En utgångspunkt har då varit att försöka 
hitta åtgärder som innebär att vattennivån i Borg-
gårdsdiket hålls nere och att förhindra påverkan från 
Höje ås vattensystem. På så sätt minskar risken för 
framtida översvämningar.

Stadsbyggnadskontoret bygger nu en ny pumpsta-
tion vid Gullåkra mosse. Projektet finansieras dels via 
den nya VA-taxan, dels genom bidrag från Myndighe-
ten för Skydd och Beredskap, MSB. Den nya pump-
stationen klarar att pumpa undan 4500 liter vatten 
per sekund vilket motsvarar ca. 30 badkar per sekund 
från Borggårdsdiket. Arbetet med pumpstationen 
påbörjades i oktober 2012 och beräknas vara avslutat 
under hösten 2013.

Förbättrade förutsättningar för  
kollektivtrafik
I Staffanstorp har bl.a. en ny busstation och ny cirku-
lationsplats anlagts i samarbete med Skånetrafiken. 
Detta gör det möjligt att förbättra kollektivtrafiken. I 
samma projekt anlades ny gång och cykelväg i sydväs-
tra Staffanstorp, vilket förbättrade förutsättningarna 
för cyklister och gående till arbetsplatser i området, 
samt gjorde det enklare för cykelpendlare till och från 
Staffanstorp mot Malmö.

Träd
Förra året planterades närmare 100 nya träd och 
hundratals nya buskar i grönområdena. Staffanstorps 
kommun arbetar aktivt med att utveckla grönom-
rådena till mer attraktiva och mer upplevelserika 
mötesplatser för medborgarna. Gröna omgivningar 
har stor inverkan på hur människor mår både fysiskt 
och psykiskt och det är inte utan anledning som de 
brukar kallas ”stadens gröna lungor”. Ett av de större 
parkprojekten som genomfördes 2012 var en ny park-
miljö på bostadsområdet Borggård. En stor gräsmatta 
fylldes med träd och buskar som på sikt kommer att 
bli en vacker park utmed Borggårdsbäcken. 

Förtätning av Sockerstan
Sockerbruksområdet ska utvecklas till en levande, 
inspirerande och inbjudande stadsdel i Staffanstorp. 
Hög exploateringsgrad, blandade boendeformer, kon-
tor, service, handel och rekreativa möjligheter skapar 
skapa trygga, kreativa och stimulerande mötesplatser 
med hög kvalitet för såväl boende som besökare.
Sockerstan är en grön stadsdel som uppmuntrar till 
en hållbar livsstil med energilösningar i framkant, 



55

där vatten och grönska utgör funktionella och vackra 
delar i stadsmiljön. Områdets kollektivtrafiknära 
läge bidrar till att den nya stadsdelen blir hållbar och 
huvudstråken kommer att utformas så att nyttjandet 
av kollektivtrafik gynnas. Planstrukturen kommer att 
medge genomsilningstrafik, vilket ger en mer stadslik 
karaktär. Projektet är i ett planprogramskede och 
byggstarten är planerad till år 2015.

Energiplan
En ny energiplan för Staffanstorps kommun antogs 
av kommunfullmäktige i december 2012. Energi-
planen sträcker sig från 2012 till 2016 och beskriver 
kommunens inriktning för energiarbetet. Syftet med 
energiplanen är att verka för en hållbar energiförsörj-
ning i kommunen. Hushållningen med energiresurser 
och begränsningen av klimatförändringarna ska gå 

hand i hand med ett samhälle som expanderar. För 
kommunen är det viktigt med en ansvarsfull planering 
som bidrar till långsiktighet, hållbarhet och sparsam-
het med de fysiska tillgångarna.

Energiplanen har fem fokusområden vad gäller ener-
giarbetet de närmaste åren:

 Utreda framtida värmeförsörjning i Hjärup.
 Planera för en utveckling av kollektivtrafiken och 

en utökad pendling.
 Arbeta aktivt med energifrågor i fysisk planering.
 Upplysa om den småskaliga uppvärmningens 

miljömässiga konsekvenser.

Höje å. Foto: Anita Wallin

Analyser
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Kommunfullmäktige

Ordförande 
Ewa Thalén Finné (M)

Kommundirektör

Ingalill Hellberg

Verksamhetsområde  

•	Kommunfullmäktige
•	Stöd	till	politiska	partier
•	Revision
•	Överförmyndarverksamhet

Politisk verksamhet
Årets resultat
Kostnaderna för kommunfullmäktiges verksamhet 
överskrider budget främst på grund av att webbsänd-
ningar av sammanträden inte har budgeterats.

Kostnader för överförmyndarverksamheten 
överskrider budget då antalet ärenden har ökat. Detta 
beror främst på ett ökat antal ensamkommande flyk-
tingbarn som behöver förmyndare.

Sammantaget uppvisar den politiska verksamheten 
ett resultat på -0,4 mnkr mot ett budgeterat nollres-
ulat för verksamhetsåret 2012.

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Budget Bokslut
 2012 2012 2011

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

Nettokostnad -3,4 -3,0 -2,9

Investeringsvolym 0,0 0,0 0,0

Verksamhetsberättelser

Kommunfullmäktigesammanträde. Foto: Lisbeth Svensson.
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Kommunstyrelsen

Ordförande 
Michael Sandin (M) t.o.m. 2012-12-31

Kommundirektör

Ingalill Hellberg

Nämndspecialister

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

Verksamhetsområde  

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

Gemensam verksamhet

Måluppfyllelse

Övergripande bedömning
Verksamhetsmålen bedöms i allt väsentligt vara upp-
fyllda. Tillväxtverksamheten har förseningar gentemot 

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Budget Bokslut
 2012 2012 2011

Resultat  -2,7 0 -1,8
Resultat mark 5,2 0 7,1

Nettokostnad  -112,2 -109,5 -102,5 
Nettokostnad mark 5,7 0,4 6,5
KS totalt -106,5 -109,1 -96

Investeringsvolym 1,5 -7,3 -31,4

Nyckeltal antal 

 Bokslut Bokslut Bokslut
 2012 2011 2010

Räddningstjänsten 

Antal utryckningar i:

• Staffanstorp 296 284 340

• Lomma 250 239 225

Verksamhetsberättelser

planering i projekten. Det är främst Samlingsområdet 
Ledning som ger ett underskott bl.a. på grund av 60-års-
jubileum samt arbetsmarknadsenheten som inte var fullt 
ut budgeterad.

Årets resultat
Det sammantagna resultatet för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde visar på 2,5 mnkr i överskott mot 
budget varav 5,2 mnkr avser markförsäljning. Under-
skottet i kommunstyrelsens verksamheter förklaras 
bl.a. av följande: kostnader för Finsam (Finansiellt sam-
ordningsförbund) var ej budgeterat, det kom ett nytt 
avtal angående järnvägsutredning Simrishamnsbanan, 
arbetsmarknadsenheten var inte fullt ut budgeterad 
samt på grund av ökade kostnader för kommuninfor-
mation.

Årets viktigaste händelser
Under året har det genomförts ett stort antal events och 
aktiviteter i samband med kommunens 60-årsjubileum. 
Exempel på sådana är: Irländsk afton, guldkvällen, 
isbana på torget, galakväll, dansbandsgala samt den 
tyska festen med vänorten Grimmen. Ett stort antal 
medborgare har deltagit i aktiviteterna. Under året har 
två markområden förvärvats, avsedda för industri och 
verksamheter. Ett område är beläget i anslutning till 
Staffanstorp och ett i anslutning till Kyrkheddinge. In-
dustrimark har även sålts för drygt 5 mnkr under året. 
Kommunstyrelsen har via Staffanstorps Kommun-
fastigheter AB beställt nybyggnation av Mellanvångens 
skola samt ombyggnad av Centralskolans lokaler till 
en F-9 skola med start hösten 2013. Beslutet om en 
ombyggnad av Centralskolan innebär en nedläggning 
av Centralskolan samt Bråhögskolan och start av den 
nya Baldersskolan. 

Kommunstyrelsen har beslutat om deltagande i 
Finsam (finansiellt samordningsförbund) tillsam-
mans med Burlövs kommun. Samarbetet syftar till att 
kommunerna tillsammans med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Region Skåne ska arbeta med 
arbetslöshetsfrågor i ett gemensamt finansierat projekt.

Framtiden
Under 2013 kommer arbete med att utveckla trans-
parens i kommunens verksamheter och ärende samt 
tillgänglighet till service för medborgare att ha hög 
prioritet. Bland annat kommer kvalitetsdeklarationer 
att genomföras. Fortsatt utveckling av kommunens 
skollokaler kommer att ske i syfte att öka antalet 
förskoleplatser, detta för att möta efterfrågan. Detta 
kommer att ske i samarbete med kommunens eget 
fastighetsbolag samt andra fastighetsägare.
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Tekniska nämnden/
Skattefinansierad verksamhet

Ordförande 
Bertil Persson (M)

Nämndspecialist

Dick Johansson

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
Tekniska nämndens mål avseende trafiksäkerhetsut-
redning för oskyddade trafikanter är delvis uppfyllt 
genom att cykelstråk har inventerats. Två mötes-
platser, Centrumlekan i Hjärup och Balders hage har 
gjorts mer attraktiva. Förbättrad information om 
parker på kommunens hemsida har inte genomförts.

Årets resultat
Budgetöverskottet beror främst på den milda vinterns 
små vinterväghållningsinsatser, samt att avtalet med 
leverantören av el till gatubelysning avslutades vid års-
skiftet och medförde stora återbetalningar av tidigare 
för hög debitering.

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Budget Bokslut 
 2012 2012 2011

Resultat 5,3 0,0 1,3 

Nettokostnad 37,3 42,6 49,2 

Investeringsvolym -20,6 -34,3 -18,1 

Nyckeltal kr/kvm Bokslut Budget Bokslut
 2012 2012 2011

Gator/vägar 
Bruttokostnad/kvm 14 16 19

Parker/gång- och
cykelvägar
Bruttokostnad/kvm 7 7 7

Årets viktigaste händelser
En fortsatt satsning på parkerna och den miljön har 
genomförts, bl.a. på Borggårdsängen och vid Lind-
vägen. Det har planterats ca. 70 stamträd och 500 
ungträd under året. Effektbelysning och julbelysning 
har utökats.

I ett samprojekt med Skånetrafiken har kollektiv-
trafikens förutsättningar förbättrats. En cirkulations-
plats vid Kronslättsvägen/Västanväg har anlagts. I 
samma område har gång- och cykelvägarna för-
bättrats och förlängts samt har en pendlarparkering 
upprättats. Busstationen vid Malmövägen/Storgatan 
blir klar under våren 2013.

Antalet synpunkter/klagomål omhändertagna av 
tekniska avdelningen och driftentreprenörerna har 
halverats jämfört med föregående år. Orsaken kan 
vara förbättring av informationen på hemsidan, samt 
hänvisningen till medborgarkontoret som därmed har 
kunnat besvara vissa frågor direkt.

Framtiden
Upphandling av ny driftentreprenör för skötsel av 
grönytor pågår. Planerad verksamhet som underhåll, 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder, belysningsför-
bättringar och åtgärder enligt beläggnings-, grön- och 
försköningsplan fortsätter. Hjärups rekreationspark, 
Mellanvångsparken och Borggårdsområdet är några 
av de större investeringsprojekten. 

Trafikverkets projekt för 4-spår genom Hjärup 
fortgår med kommunens medverkan.
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Teknisk verksamhet

Måluppfyllelse

Övergripande bedömning
Genomförandet av saneringsplanen har fortsatt, men 
fler områden återstår att åtgärda. Målet att genomfö-
ra budgeterade investeringar har delvis uppfyllts. Om-
prioriteringar mellan projekten har varit nödvändiga. 
Överföring av ledningsdokumentation till VA-banken 
pågår och ska driftsättas under 2013. 

Årets resultat
Akuta åtgärder på ledningsnätet, kostnader för 
VA-banken, höjd fast avgift för vatteninköp från 
Sydvatten samt utbetalning av regresskrav efter över-
svämningarna bidrar till underskottet.

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Budget Bokslut
 2012 2012 2011

Resultat -7,9 -0,3 -7,7 
Investeringsvolym -42,6 -37,8 -31,5

Nyckeltal kr 
 Bokslut Budget Bokslut
 2012 2012 2011

Bruttokostnad/kubik-
meter köpt vatten 9 6 9

Bruttokostnad/kubik-
meter renat vatten 15 11 13

Årets viktigaste händelser
Byggnation av dagvattenpumpstation i Borggårdsdi-
ket som Myndigheten för samhällsberedskap lämnar 
ekonomiskt bidrag till, har påbörjats. Likaså  ett 
spillvattenmagasin i Hjärup. Omfattande lednings-
renoveringar i både Hjärup och Staffanstorp har 
genomförts. Kontroll av tillskottsvatten från fastighe-
ter har påbörjats i några områden.

Framtiden
Kommunfullmäktige har fattat beslut om ny taxa 
fr.o.m  1 januari 2013 som ger VA möjlighet att 
komma till rätta med det ackumulerade underskottet 
och samtidigt höja ledningsnätets status och investera 
för framtiden. Samarbete görs med gata/park för att 
utveckla fördröjningsdammar och diken till anlägg-
ningar som skapar mervärden för medborgarna 
fortsätter.

Reningsverket övergår vid årsskiftet till ett av kom-
munens koncernbolag.

Tekniska nämnden / Balansenhet VA

Ordförande 
Bertil Persson (M)

Nämndspecialist 
Disck Johansson

Verksamhetsberättelser
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Tekniska nämnden / 
Balansenhet Renhållningen

Ordförande 
Bertil Persson (M)

Nämndspecialist
Dick Johansson

Teknisk verksamhet

Måluppfyllelse

Övergripande bedömning
SYSAV:s information om vikten av begränsade 
avfallsmängder kan nås via kommunens hemsida. 
Intresset för insamling av matavfall bland verksamhe-
ter har undersökts och har visat sig vara litet.

Årets resultat
Resultatet är något sämre än budgeterat, vilket beror 
på ändrade förutsättningar avseende renhållnings-
taxan efter att budgeten fastställdes.

Ekonomiska fakta mnkr
 Bokslut Budget Bokslut 
 2012 2012 2011

Resultat 0,2 0,5 1,2

Nyckeltal kg/invånare 
 Bokslut Budget Bokslut 

 2012 2012 2011

Avfall från hushållen,
kg/inv 233 250 240 

Avfall vid återvinn-
  ingscentral, kg/inv 328 325 362

Årets viktigaste händelser
Under fem dagar fördelat på våren och hösten har 
mottagning av trädgårdsavfall ägt rum i Hjärup. Hus-
hållsavfallet har minskat med 6 kg per invånare, 156 
ton totalt, sedan 2011 och även lämnade mängder på 
återvinningscentralen har reducerats. Den troliga an-
ledningen till detta är medborgarnas medvetenhet om 
behovet av sortering.

Framtiden
Mottagning av trädgårdsavfall och besök av ”farligt 
avfallbilen” i Hjärup kommer att ske i samma omfatt-
ning som under 2012.

Tekniska nämnden / 
Balansenhet Fjärrvärme

Ordförande 
Bertil Persson (M)

Nämndspecialist 
Dick Johansson

Ekonomiska fakta mnkr
 Bokslut Budget Bokslut 
 2012 2012 2011

Resultat 0 1,4 44,9

Årets viktigaste händelser
Fjärrvärmeverket överläts till E.ON under 2011.

Verksamhetsberättelser
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Teknisk verksamhet

Måluppfyllelse

Övergripande bedömning
Nämndens mål avseende utveckling och fördjupat 
samarbete mellan samarbetskommunerna Kävlinge 
och Staffanstorp, samt hög kvalitet och servicegrad i 
verksamheten, har uppfyllts.

Samarbetsnämnd 2

Ordförande 
Michael Sandin (M) t.o.m. 2012-12-31

Nämndspecialist 
Ingalill Hellberg

Verksamhetsområde  
•	Fysisk	och	teknisk	planering

Ekonomiska fakta mnkr
 Bokslut Budget Bokslut
 2012 2012 2011

Resultat 0,5 0,0 0,4

Nettokostnad 1,3 1,8 1,1

Årets resultat
Överskottet beror främst på fler sålda tjänster än 
budgeterat.

Årets viktigaste händelser
Kartsystemet Solen har införts i Kävlinge och upp-
graderats i Staffanstorp. Den historiska karttjänsten 
med swipe-funktion har rönt internationell upp-
märksamhet. Geoinfo har medverkat i flera projekt 
genom att bistå med kunskap, analyser och kartdata i 
båda samarbetskommunerna, t.ex. interaktiva kartor 
och karttjänster, cykel-, snöröjnings- och renhåll-
ningskartor, demografisk analys med äldre i fokus 
samt IT-samordning på Miljö & Teknik i Kävlinge. 
Medverkan har skett även i externa projekt och 
organisationer.

Framtiden
Arbetet med utveckling och effektivisering av den 
kommungemensamma organisationen kommer att 
fortsätta.

Avtalssytem med koppling till kartsystemet Solen 
kommer att införas 2013. Utbildningar i Solen och 
ArcGis kommer att erbjudas kommunernas anställda. 
Under 2013 kommer mycket arbete att läggas på 
anpassning av system, databaser och serverkonfigu-
rationer m.m. på grund av migreringen till Microsoft-
miljö.

Det interaktiva kartsystemet Solen.
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Miljö- och samhällsverksamhet

Måluppfyllelse

Övergripande bedömning
Nämndens mål avseende handläggningstiden för 
bygglov har uppnåtts, den genomsnittliga handlägg-
ningstiden har varit 14 dagar. I alla planuppdrag 
har samråd för en god medborgardialog hållits. 
Miljö- och hälsoverksamheten har uppfyllt målet att 
följa tillsyns- och kontrollplanen. Målet angående 
tidseffektiv, rättssäker och trygg handläggning har 
inte utvärderats.

Årets resultat
Överskottet mot budget beror på högre intäkter från 
bygglovsverksamheten och på att projektet Strategi 
för hembygd inte kunnat avslutas. Miljö- och hälso-
verksamheten har genomgående haft lägre omkostna-
der än normalt. 

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Budget Bokslut 
 2012 2012 2011

Resultat 0,9 0,0 -0,3 
Nettokostnad -1,8 -0,9 -0,6

Nyckeltal % 
 Bokslut Budget Bokslut 
 2012 2012 2011

Miljö- och hälso-
skydd, avgifts-
finansieringsgrad 39 36 40 

Bygglov, kostnads- 
täckning 112 90 78

Årets viktigaste händelser
Under året har tio nya planeringsuppdrag tillkommit, 
tolv detaljplaner avslutats och cirka 35 planuppdrag 
var aktiva vid årets slut.

Antalet bygglovsärenden har varit färre än genom-
snittligt, men andelen komplicerade ärenden har ökat.

Miljöenheten har prioriterat tillsyn av hästgårdar, 
skolor, enskilda avlopp samt livsmedelsverksamheter. 
Enheten har deltagit i olika tillsynsprojekt stödda av 
Jordbruksverket, EU och Europeiska socialfonden.

Framtiden
Omkring nio planeringsuppdrag i enlighet med Pro-
jektkatalog Tillväxt 2012-2021 kommer att påbörjas 
liksom detaljplaner med anledning av 4-spårsut-
byggnaden i Hjärup. Plan- och byggenheten kom-
mer också att delta i flera övergripande projekt, bl.a. 
utvecklingen av Sockerbruksområdet.

Förutsättningarna för införande av digitalt arkiv 
och e-tjänster kommer att utredas.

Miljöenhetens tillsynsverksamhet ska inriktas på 
fordonsbranschen, REACH och på livsmedelsverk-
samhet.

Projektsamarbetena på nationell och internationell 
nivå kommer att fortsätta och 4-yes-samarbetet ska 
utvecklas ytterligare.

Miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden

Ordförande 
Christian Sonesson (M)

Nämndspecialist
Dick Johansson

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

Ordförande 
Eric Tabich (M)

Nämndspecialist

Mats Schöld 

Verksamhetsområde  

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

Kultur- och fritidsverksamhet

Måluppfyllelse

Övergripande bedömning
Kultur- och fritidsverksamhetens ambition är att kom-
muninvånarna, framför allt genom eget engagemang, 
ska ges möjlighet till upplevelser. Inriktningen är att i 
första hand stödja barn och ungdomar. 

Alla föreningar har erbjudits kvalificerad förenings-
utveckling genom avtal med Skåneidrotten, i samar-
bete med kommunerna Kävlinge och Lomma.

Årets resultat
Ingen avvikelse mot budget.

Årets viktigaste händelser
Under 2012 har vänortsturneringen Twin Cup 
genomförts. I samverkan med kommunstyrelsen, soci-
alnämnden och föreningslivet arrangerades Förening-
arnas dag samt ett motionslopp mellan Hjärup och 
Staffanstorp. Andra arrangemang som kultur- och fri-
tidsnämnden medverkat i under 2012 är allsångskväl-
lar på Staffanstorps Gästis och Skånelägret i fotboll.

Framtiden
Musikskolechecksystem ska införas under augusti 
2013. Skånelägret i fotboll kommer att arrangeras i 
juni. Motionslopp eller Triathlonlopp samt Förening-
arnas dag ska genomföras under augusti i samverkan 
med Skåneidrotten, Lunds Kommun och Leader 
Lundaland. Arbetet med byggnation av Hjärups 
Idrottsplats ska initieras.

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Budget Bokslut
 2012 2012 2011

Resultat 0,0 0,0 0,2

Nettokostnad 32,6 32,6 32,7    

Investeringsvolym 0,0 0,0 0,0
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Barn- och utbildningsverksamhet

Måluppfyllelse

Övergripande bedömning
Arbetet med att implementera den nya läroplanen 
från 2011 (Skola 2011) har gått in i en andra fas med 
fokus på det systematiska kvalitets- och uppföljnings-
arbetet. Samtliga skolor/förskolor har rutiner för ett 
eget systematiskt kvalitetsarbete.  

Nämnden kommer under våren 2013 fatta beslut 
om hur återkopplingen till huvudmannen ska ske. 
Vidare har målet om att andelen elever i årskurs 9, 
som är behöriga för gymnasiestudier, ska vara minst 
95 % uppnåtts. Andelen behöriga elever i kommunen 
till gymnasiet har ökat från 93,7 % 2011 till 96,5 % 
2012, vilket är näst högst i Skåne. Jämförelsetal: riket 
86,6 % (2012), Skåne 87,0 % (2012). 

Enligt målsättningen ska meritvärdet uppgå till 
minst 215. För 2012 ökade meritvärdet till 225,5 
från en nivå på 211,8 2011. Jämförelsetal: riket 208,2 
(2012), Skåne 209,4 (2012).

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande 
Nino Vidivic (M)

Nämndspecialister
Inga-Britt Henriksson, Jens Jording

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

Ekonomiska fakta mnkr
 Bokslut Budget Bokslut
 2012 2012 2011

Resultat 0,0 0,0 -6,4
Nettokostnad -518 -497 -503
Investeringsvolym 0,0 0,0 0,0

Årets resultat
Nämndens resultat följer totalt sett budget. Resurs-
centrum har under budgetåret upphört som en egen 
resultatenhet varför en ackumulerad resultatöverfö-
ring från 2011 återförs till beställaren och påverkar 
nämndens resultat i positiv riktning 2012. I övrigt är 
de flesta avvikelserna kopplade till att det finns fler 
eller färre barn/elever i verksamheterna i förhållande 
till budget. 

Under hela året har den kraftiga ökningen av an-
talet barn i förskoleverksamheterna genererat ökade 
kostnader jämfört med budget. Detsamma gäller, 
om än i mindre omfattning, för verksamheten för 
förskoleklass, skolskjutsar och SFI. Dock har flertalet 
av de övriga verksamheterna genererat överskott, 
såsom grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola 
samt vuxenutbildning, varför totalresultatet utgör en 
budget i balans. Ytterligare en faktor som påverkat 
resultatet i positiv riktning är att nämnden erhållit bi-
drag från Specialpedagogiska skolmyndigheten varför 
de kvalitetshöjande medlen inte behövts användas 
fullt ut.

Nyckeltal % 
 Bokslut Buget Bokslut
 2012 2012 2011

Förskola  
Nettokostnad per 
förskoleplats 87 910 85 947 87 611

Familjedaghem
Nettokostnad per 
familjedaghemsplats 85 960 85 775 86 694

Grundskola
Nettokostnad per 
grundskoleplats 72 884 71 293 62 287

Gymnasieskola
Nettokostnad per 
gymnasieelev 102 831 105 800 103 063

Grundsärskola
Nettokostnad per elev 258 857 268 266 305 625
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Årets viktigaste händelser
Resultatmässigt uppvisar kommunen det högsta 
meritvärde i årskurs 9 liksom högst behörighet till 
gymnasiet på tio år. Efter genomförd implementering 
av den nya läroplanen från 2011 (Skola 2011) har alla 
verksamheter inom nämndens ansvarsområde tagit 
fram rutiner för ett systematiskt kvalitets- och upp-
följningsarbete. Skolinspektionen har även genomfört 
större delen av sin ordinarie tillsyn under slutet av året 
och fortsätter under första kvartalet 2013. 

Den påbörjade satsningen på digital kompetens 
och digital livsstil i förskola och skola har övergått 
från projektfas till driftsfas. I anslutning till denna 
satsning och som ett samlande nav har även ett så 
kallat Digitek startats upp. Den andra fasen i kommu-
nens satsning på en-dator-per-elev (1:1) är nu fullt ut 
genomförd, vilket innebär att samtliga elever i årskurs 
6 till 9 har en egen dator.

På en rad områden har samverkansformerna inom 
och med aktörer utanför kommunen ökat. Internt 
har en ny tjänstemannaorganisation verkställts vid 
årsskiftet där bl.a. utbildningsstrateger och produk-
tionschef samordnar sina uppdrag inom ramen för 
Humanistisk service. Vidare har samverkan med 
regionen ökat under året genom ett samverkansavtal 

med Barn- och ungdomspsykiatrin och framförallt 
genom den nystartade och samfinansierade Familje-
centralen Paletten.

Första stegen i en process mot framtida lärmiljöer 
har tagits utifrån Framtidens kommun – perspektiv 
2038 och läroplanen. Under året har ett brett utveck-
lingsarbete startats med fokus på pedagogik, ålders-
indelning, arbetslagsstrukturer, elevströmmar, miljöer 
och byggnader.

Framtiden
Under 2013 kommer det att vara fortsatt fokus på 
mandatperiodbeställningen och genomförande pla-
ner, särskilt på området Barn och ungas lärande och 
välmående. Satsningen på och utvecklingen av digi-
tala verktyg och skolbiliotek i förskola och skola fort-
sätter. Detsamma gäller för framtida lärmiljöer och 
kartläggning och inventering av barn- och elevström-
mar. Vidare avser nämnden att under 2013 att fatta 
beslut om fokusområden i det systematiska kvalitets- 
och uppföljningsarbetet på huvudmannanivå. Som 
ett led i detta genomförs även tillsyn av kommunens 
fristående förskolor. När Skolinspektionens slutgiltiga 
beslut från den regelbundna tillsynen presenteras 
påbörjas arbetet med analys och eventuella åtgärder.

60-årsfirandet då en konstgjord isbana gjordes på torget. Foto: Claes Nilsson.
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Socialnämnden

Ordförande 
Liliana Lindström (M)

Nämndspecialister

Ingela Löfberg
Annika Nerd

Verksamhetsområde  

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

Social verksamhet

Måluppfyllelse

Övergripande bedömning
Socialnämndens mål avseende individ- och famil-
jeomsorg är uppfyllda med fullgott resultat. Målen för 
vård och omsorg avseende riktlinjer för demensvård 
och anpassning av Safety living till trygghetsboende 
är uppfyllda. Avseende IT-hjälpmedel för äldre är 
målet delvis uppfyllt, då kartläggning av utbudet 
pågår. Förebyggande enhetens mål avseende riktad 
”tjejverksamhet” på ungdomscaféet är delvis uppfyllt. 
På grund av lokalomflyttning har ”tjejverksamheten” 
utformats på annat sätt under året..

Årets resultat
Socialnämnden visade under 2012 en positiv avvikelse 
mot budget med totalt 5,1 mnkr, vilket innebär drygt 
2,6 % av nettobudgeten. En anledning till den positiva 
avvikelsen är att antalet placeringar i familjehem och 
på institution för barn och unga inom individ- och 
familjeomsorgen har minskat. Kostnaderna för eko-
nomiskt bistånd har också minskat medan återkravs-
intäkterna har ökat kraftigt. Inom fritidsverksam-
heten beror överskottet på lägre personalkostnader 
med anledning av att tjänstledig personal ersatts med 
vikarier som är lägre lönesatta, samt på färre timan-
ställningar.

Även vård och omsorg uppvisar en stor positiv av-
vikelse och de största anledningarna är högre moms-
återsökningsintäkter och hyresintäkter än budgeterat, 
samt att den planerade nya dagvården för demens och 
en ny lokal för daglig verksamhet inte kommit igång 
under året. En extern placering på enskilt vårdhem 
har upphört under året, vilket också medfört lägre 
kostnad för verksamheten.

Ekonomiska fakta mnkr
 Bokslut Budget Bokslut
 2012 2012 2011

Resultat 5,1 0,0 6,0

Nettokostnad 193,6 198,7 179,3    

Investeringsvolym 0,0 0,0 0,0

Eva och Jarl. Foto: Zoltan Puzstai
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Årets viktigaste händelser
Individ och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgen har genomfört en stor 
kompetensutvecklingssatsning genom att utbilda 
alla socionomer i samtalsmetoden MI (motiverande 
intervju). 

Under året har arbete skett för att rekrytera fler 
familjehem via kampanjen, ”Har du gröna fingrar?”, 
vilken har spridits via sociala media. Denna kampanj 
har gett och ger ett mycket gott resultat.

Missbruksenheten har fortsatt samarbete med 
vårdcentralen, hälsomedicinskt center samt specialist-
vården inom missbruk Region Skåne. Utveckling har 
skett inom området ”kort rådgivning”.

Arbetet med genomförandeplaner utifrån mandats-
periodsbeställningen har skett med gott resultat. 

Avtal med barn och ungdomspsykiatrin samt vux-
enpsykiatrin har upprättats under året.

Förebyggande enhet barn och unga 
Familjecentralen öppnade i mars 2012 i nya fräscha 
lokaler, där föräldrar och blivande föräldrar erbjuds 
samlad kompetens i form av mödra- och barnhälso-
vård, social rådgivning och öppen förskola.

Utvärdering av ungdomssatsningen har genom-
förts. Studien visar att satsningen inneburit en bättre 
täckning av ungdomars vardagsliv. Fler ungdomar 
har synliggjorts och kommunikationen mellan olika 
aktörer inom förebyggande enheten har förbättrats.

Nyckeltal  

 Bokslut Budget Bokslut
 2012 2012 2011

Familjehem 
Kostnad vårddygn, 
barn och ungdom 648 526 435

Kostnad vårddygn, vuxna 1 897 1 814 1 533

Kostnad vårddygn, barn 3 154 2 690 2 615

Kostnad per årsplats 

Klöverlyckan 520 105 508 253 527 870 

Magnoliagården 495 640 495 067 490 051

Pilegården 528 560 494 399 536 953

Enskilt vårdhem 538 174 510 244 538 783 

LASS kostnad per person 279 847 278 955 269 362

Vård och omsorg
Den kommunala resultatenheten ordinärt och särskilt 
boende har upphört. Hemtjänst och särskilt boende 
har övergått till entreprenad. Korttiden och hemsjuk-
vården har tillförts socialnämnden. Restaurang Pile-
gården drivs sedan i oktober på entreprenad. Service 
lägenheterna vid Wibergs väg och Safety living vid 
Norregatan har omvandlats till trygghetsboenden.

Framtiden
Individ- och familjeomsorgen 
Samarbetet med att utveckla verksamheterna och 
följa upp brukarnas åsikter och resultat av insatser 
kommer att prioriteras. En kvalificerad assistent har 
rekryterats för att arbeta med administration inom 
verksamheterna, vilket kommer att möjliggöra för 
socionomerna att öka kundtiden samt förbättra 
uppföljningarna.

Alla handläggare i verksamheterna ska utbildas i 
samtalsmetoden MI.

Samarbetet med arbetsförmedling och arbetsmark-
nadsenheten fortsätter, för att på sikt minska behoven 
av ekonomiskt bistånd.

Förebyggande enheten
Nya skollagen innebär att socionomkompetens även 
ska erbjudas till lägre skolklasser, vilket medför ett 
behov av utökning av ”socionom i skola”-tjänster.

Vård och omsorg om äldre
Under året genomförs projekt Hemteam. Ny demens-
dagvård öppnas i början på året.

Vård och omsorg om funktionshindrade
Med ny lokal för daglig verksamhet kommer verk-
samheten att stå redo att möta kommande behov.

Verksamhetsberättelser
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Kommunstyrelsen

Ordförande 
Michael Sandin (M) t.o.m. 2012-12-31

Produktionschef

Anci Stierna

Verksamhetsområde  

Produktion av service sker inom följande verk-
samhetsområden:

•	Bad	
•	Bibliotek	
•	Ekonomi
•	Förskoleverksamhet	
•	Kostverksamhet
•	Musikskola
•	Reningsverk
•	Skolbarnsomsorg	
•	Skolverksamhet	

Vid utgången av 2012 fanns  
27 resultatenheter.

Kommunstyrelsen resultatenheter

Årets viktigaste händelser

Förskola och skola
Arbetet med att implementera de nya läroplanerna i 
verksamheterna har fortsatt under 2012. Under året 
har även ett arbete med att ta fram framgångsrika 
former för det systematiska kvalitetsarbetet, såväl på 
enhets- som huvudmannanivå, pågått.

Satsningarna på digitalt lärande har fortsatt och 
införandet av 1:1-konceptet har fullföljts i årskurs 
6-9, där alla elever erhållit var sin dator.

Arbetet med Framtidens lärmiljö har fortsatt och 
har, så långt som möjligt, börjat omsättas i ombygg-
nationen av Centralskolan, vilken inleddes i slutat av 
året.

Borggårdsskolan och Borggårds förskola blev från 
och med andra halvåret en egen resultatenhet.

Från och med höstterminen 2012 tilllämpas även 
det nya betygssystemet i årskurs 6 och 7.

Ytterligare tre skolledare har blivit klara med 
Rektorsutbildningen och två rektorer har genomgått 
vidareutbildningen Rektorslyftet.

För de pengar kommunen fått genom Läsa-räkna-
skriva-satsningen har matematikutställningen Bagdad 
hyrts in från Navet Science Center i Borås. Alla elever 
i årsklass F-3 har besökt utställningen vid minst ett 
tillfälle. Utställningen har bemannats av två skådespe-
lare som har agerat gamla matematiker. Tillsammans 
med barnen har de arbetat med praktisk matematik 
både genom praktiska uppgifter och teater. Syftet 
med utställningen är att utveckla matematikunder-
visningen till att bli mer praktisk samt att visa på en 
kreativ lärmiljö. Resurscentrum har även köpt in fem 
temalådor med praktiska matematikuppgifter för 
årsklass F-3 som Digiteket lånar ut till skolorna.

Några förskolor har arbetat mångkulturellt - inter-
kulturellt: Mångkulturellt betecknar ett tillstånd, t.ex. 
att förskolan är mångkulturell när barnen kommer 
från många olika kulturer. Interkulturellt står för en 
process, d.v.s. samverkan mellan olika kulturer för att 
skapa möjligheter till förståelse och ömsesidig respekt. 

Ekonomiska fakta mnkr
  Bokslut Bokslut
  2012 2011

Årets resultat  -3,0 -7,5

Resultatöverföring  0,9  6,5

Eget kapital  -2,1 -1,0

Verksamhetsberättelser

Årets resultat

Förskola och skola
Bokslut 2012 år slutar på ett minus på närmare 3 
mnkr avseende skola/förskola. Detta är ett något 
förbättrat resultat jämfört med föregående år. 

Tio enheter har ett sämre utfall än budgeterat resul-
tat. Övriga enheter håller sig inom fastställd budget. 
Tolv av enheterna går med negativt resultat. Dock vi-
sar åtta enheter positivt resultat vid utgången av 2012. 
Av dessa har fem enheter negativ resultatöverföring 
sedan tidigare år som de nu har påbörjat att arbeta 
bort. Samtliga resultatenheter har en åtgärdsplan för 
att nå ett bättre ekonomiskt resultat 2013. 

Kost
Orsaken till överskottet förklaras av att personal-
kostnaderna har kunnat hållas nere under året, av 
att kommunen vid tre stora idrottsevenemang har 
ansvarat för maten samt att kommunen tagit över 
frukostservering på Hjärups fritidshem
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Vård och omsorg
Verksamheten har under 2012 konkurrensutsatts.

Ekonomi
Arbetet med beslutsstödssystemet EOS har ännu inte 
nått fullskalighet i den ekonomiska inrapporteringen. 
Projektet beräknas avsluta steg 1 under 2013 vilket 
innebär att steg 2 kvarstår innan fullständigt besluts-
underlag kan skapas i verktyget. E-faktura för kunder 
med barnomsorg och vård- och omsorg har erbjudits 
under hösten. Arbetet med införandet av ny kodplan 
och rensning av reskontra är avslutat.

Kost
Under året har antalet dagar med alternativ huvudrätt 
på skolorna utökats från två till fem dagar per vecka. 
Detta för att eleverna ska få större valfrihet. Sedan 
tidigare serveras årskurs 6-9 även ett vegetariskt 
alternativ varje dag.

Utvecklingen av kostdatasystemet Mashie har fort-
satt i samarbete med sju skånska kommuner. Målet 
är att få en synergieffekt som ska stärka och säkra 
kvalitén, samt spårbarhet och även kunna dokumen-
tera lagstadgad lag om ”Näringsriktig skolmat” samt 
rationalisera vissa delar i det administrativa arbetet, 
t.ex. beställningar och märkning.

Egenkontrollen har digitaliserats i samtliga kök 
vilket ger både säkrare och effektivare kontroll som 
dessutom överförs centralt till kostchefen varje vecka 
för kontroll och för att kunna säkra egenkontrollen.

Framtiden
Förskola och skola

Lapptäckets och Ängslyckans förskolor respektive Sta-
tionsbyns och Åkervindans förskolor är från och med 
2013 sammanslagna till två resultatenheter. 

Stanstorpsskolan och Kyrkheddingeenheten har 
från och med januari en gemensam rektor tillika 
förskolechef.

Under 2013 kommer familjedaghemmen lednings-
mässigt att inordnas under Kyrkbyns förskola.

I och med utgången av vårterminen 2013 upphör 
Bråhögsskolan och Centralskolan. Från och med 

Verksamhetsberättelser

höstterminen 2013 bedrivs verksamheten för för-
skolklass – årskurs 9 i den ombyggda Centralskolan, 
vars nya namn är Baldersskolan.

Under 2013 görs fortsatta satsningar på IKT och 
digitalt lärande.

Under 2013 planeras införande av ett förändrat 
kommungemensamt digitalt verksamhetsstöd för bl.a. 
pedagogernas dokumentation.

Regeringen vill utöka den garanterade undervis-
ningstiden med 120 timmar i matematik för årskurs 
1-3. Riksdagen förväntas ta ett beslut om detta under 
vt-2013.

Inom ramen för Framtidens lärmiljöer görs en 
nulägesbeskrivning och det tas fram en ny barn-/elev-
talsprognos som underlag för att beskriva ”elevström-
mar” och kartlägga förändringsbehov, bl.a. beträf-
fande var, när och hur om-, till och nybyggnation av 
förskolor och skolor behövs.

Från och med december 2013 måste förskollärare 
och lärare vara legitimerade för att kunna anställas 
utan tidsbegränsning.

Under december 2012 – februari 2013 genomför 
Skolinspektionen tillsyn i Staffanstorps kommun. Be-
slut kommer att överlämnas till huvudmannen såväl 
för respektive skola som för kommunen som helhet. 
Kommunbeslutet väntas komma under mars månad. 

Ekonomi
Arbetet med beslutsstödssystemet EOS planeras 
fortskrida (se ”Årets viktigaste händelser”). Vidare 
påbörjas arbetet med att göra blanketten för rättning-
ar i redovisningen elektronisk samt med att kunna 
erbjuda E-faktura även för andra tjänster än barnom-
sorg och vård- och omsorg.

Kost
Kostsektionen avses läggas ner och verksamheten 
kommer att bedrivas av privat entreprenör.
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RESULTATENHETER tkr Resultatöverföring Budget Bokslut Differens Ackumulerat
Bokslut 2012 t. o. m. 2011 2012 2012 Budget - Bokslut resultat 2012  

Annero skola 1 093  -350 -319 31  774

Biblioteket -35  0 19 19  -16

Balderskolan 0  0 1 134 1 134  1 134

Bråhög/Borggårds skolan -1 581  -818 -1 291 -473  -2 872

Bråhögsskolan 0  -200 -434 -234  -434

Borggårdsskolan/förskola 0  0 16 16  16

Bråhögsbadet -565  100 351 251  -214

Centralskolan -2 133  0 -445 -445  -2 578

Hagalidskolan -401  0 438 438  37

Hjärupslundsskolan -132  0 -670 -670  -802

Hjärups skola 1 210  -400 -216 184  994

Internservice ekonomi 500  0 60 60  560

Kometskolan -172  20 160 140  -12

Kostsektionen 2 459  -500 234 734  2 693

Kyrkbyn/ Familjedaghem 359  20 -83 -103  276

Kyrkheddinge skola -342  -300 140 440  -202

Lapptäckets förskola -542  50 8 -42  -534

Mellanvångsskolan 22  0 258 258  280

Mellanvångens förskola 0  0 -228 -228  -228

Musikskolan 3   -33 -33  -30

Ordinärt boende -1 123  0 -41 -41  -1 164

Reningsverket 609  -500 -184 316  425

Resurscentrum  1 209  0 -1 209 -1 209  0

Stanstorps skola -263  50 -113 -163  -376

Stationsbyns förskola -140  70 5 -65  -135 

Särskilt boende 2 234  0 -554 -554  1 680

Tottarps skola -240  -150 -18 132  -258

Trekantens förskola -353  120 75 -45  -278

Åkervindans förskola -429  0 102 102  -327

Ängslyckans förskola -79  80 -116 -196  -195

Önsvalas förskola -271  100 -97 -197  -368

SUMMA 897  -2 608  -3 051  -443  -2 154 

Foto: Kasper Dudzik.

Verksamhetsberättelser
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Driftredovisning 
tkr

 

   Nämnd/Enhet   Intäkter   Kostnader   Netto   Budget   Avvikelse 

         2012    

Skattefinansierad verksamhet     

Nämnder  138 505 1 002 414 -863 909 870 355 6 446

Politisk verksamhet  221 3 630 -3 409 3 000 -409

Kommunstyrelsen  41 507 148 016 -106 509 109 060 2 551

Tekniska nämnden  1 636 38 981 -37 345 42 640 5 295

Samarbetsnämnd 2  5 013 6 318 -1 305 1 760 455

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  3 184 1 390 1 794 -890 904

Kultur- och fritidsnämnden  3 740 36 336 -32 596 32 640 44

Barn- och utbildningsnämnden  46 307 564 392 -518 085 518 130 45

Socialnämnden  39 716 233 336 -193 620 198 703 5 083

     

Resultatenheter  *  412 285 415 336 -3 051 -2 608 -443

Annero skola/förskola  31 848 32 167 -319 -350 31

Baldersskolan   3 150 2 016 1 134 0 1 134

Bibliotek  9 554 9 535 19 0 19

Bråhög/Borggård skola/förskola  16 401 17 692 -1 291 -818 -473

Bråhögsskolan  6 756 7 190 -434 -200 -234

Borggårdsskolan/förskola  9 462 9 446 16 0 16

Bråhögsbadet  7 576 7 225 351 100 251

Centralskolan  18 192 18 637 -445 0 -445

Hagalidskolan  33 746 33 308 438 0 438

Hjäruplundsskolan  24 974 25 644 -670 0 -670

Hjärups skola  37 071 37 287 -216 -400 184

Internservice ekonomi  4 270 4 210 60 0 60

Kometskolan  5 551 5 391 160 20 140

Kostsektionen  19 008 18 774 234 -500 734

Kyrkbyns förskola  11 692 11 775 -83 20 -103

Kyrkheddinge skola  8 662 8 522 140 -300 440

Lapptäckets förskola  6 281 6 273 8 50 -42

Mellanvångens förskola  11 022 10 764 258 0 258

Mellanvångens skola  21 249 21 477 -228 0 -228

Musikskola  5 171 5 204 -33  -33

Ordinärt boende  12 247 12 288 -41 0 -41

Reningsverket  7 792 7 976 -184 -500 316

Resurscentrum  14 869 16 078 -1 209 0 -1 209

Stanstorpsskolan  25 176 25 289 -113 50 -163

Stationsbyns förskola  9 198 9 193 5 70 -65

Särskilt boende  7 723 8 277 -554 0 -554

Tottarps skola  6 772 6 790 -18 -150 132

Trekantens förskola  10 774 10 699 75 120 -45

Åkervindans förskola  4 912 4 810 102 0 102

Ängslyckans förskola  10 862 10 978 -116 80 -196

Önsvalas förskola  10 324 10 421 -97 100 -197

Summa skattefinansierad  553 609 1 447 735 -894 126 902 435 13 525
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Driftredovisning 
tkr

 

   Nämnd/Enhet   Intäkter   Kostnader   Netto   Budget   Avvikelse 

         2012    

Avgiftsfinansierad verksamhet     

Balansenhet Va  33 294 41 162 -7 868 -255 -7 613

Balansenhet Fjärrvärme    0 1 400 -1 400

Renhållning  13 454 13 206 248 500 -252

Summa avgiftsfinansierad  46 748 54 368 -7 620 1 645 -9 265

     

Finansiering  50 646 36 655   

Summa finansiering  50 646 36 655   

       

Avgår avskrivningar   -26 355   

Intern ränta   -11 403 -11 403

Avgår finansiella kostnader/Intäkter  -22 700 -8 200   

Summa  616 900 1 492 800   

Interna poster  -414 048 -414 048   

Summa  202 852 1 078 752   
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Investeringsredovisning kommunen 
tkr

 

 Bokslut Budget Avvikelse Projektkalkyl  Projektutfall Projekt- Beräknat 
 2012 2012 2012 Bu 2012 t o m 2012 prognos avslut år
      totalt
    

      

KOMMUNSTYRELSEN      

      

Ledning

Staffansvallens IP        2012

Infrastrukturersättning 13 950 13 350 600 22 250 22 250 22 250

Utgifter 490  -490 40 200 40 949 40 949 

Nettoinvestering -13 460 -13 350 110 17 950 18 699 18 699 

Hjärups IP       2014

Infrastrukturersättning  3 000 -3 000 25 000 0 17 000 

Utgifter 274 5 272 4 998 31 000 624 30 000 

Nettoinvestering 274 2 272 1 998 6 000 624 13 000 

Spontanidrottsplatser 600 1 500 900 4 200 600 2 700 2015

Ridsportanläggning Kabbarp       2015

Infrastrukturersättning   0 1 500 0 1 500 

Utgifter 192  -192 5 390 1 147 5 390 

Nettoinvestering 192 0 -192 3 890 1 147 3 890    

Infartsskyltning 845 1 500 655  845 1 045 2013

Internservice    

IT infrastruktur 928 3 000 2 072    Årligen   

Digital teknik BUN 762  -762    2012  

Beslutsstödssystem 263 800 537 1 600 1 049 2 349 2014

Platina 1 582  -1 582  3 121 5 621 2014  

IT Plattform 2 024 3 000 976 6 000 2 024 5 524 2014

IT Datorer 2 898 3 000 102    Årligen

Räddningstjänst       

Brand- o räddningsutrustning 387 400 13    Årligen

Lokalutrustning 304 300 -4 705 711 711 2012

Kom system rökdykning 90 300 210  90 300 2013

Fordon 828 1 000 172    Årligen

Biblioteket

Installation arena  90 90    2012

Investeringsreserv  3 500 3 500    2012

Totalt kommunstyrelsen  

Inkomster 13 950 16 350 -2 400 48 750 16 350 40 750 

Utgifter 12 467 23 662 11 195 89 095 23 662 98 146

Nettoinvestering -1 483 7 312 8 795 40 345 37 944 57 396

Endast fleråriga projekt
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 Bokslut Budget Avvikelse Projektkalkyl Projektutfall Projekt- Beräknat 
 2012 2012 2012 Bu 2012 t o m 2012 prognos avslut år
      totalt

          

TEKNISKA NÄMNDEN       

Skattefinansierad verksamhet       

GC-vägnätet 52  1 000 948  52  Årligen

Ökad trafiksäkerhet 984 1 500 516  984  Årligen

Belysning 827 1 000 173  827  Årligen

Upprustning grönytor 1 147 2 000 853  1 147  Årligen

Lekplatser 1 757 1 500 -257   1 757  Årligen

Ombyggnad av Bråhögsplatsen 495  -495    

GC Knästorp-Gastelyckan 6 495 489 1 500 16 2 500 2015

CG Borggårds allé 105 3 400 3 295 5 000 309 6 200 2014

Truckvägen 12 2 000 1 988 4 000 136 5 000 2015

GC Stp-Burlöv-Malmö

Statsbidrag  5 000 -5 000 5 000 0 0 2013

Utgifter 6 5 494 5 488 5 500 12 1 850 

Nettoinvestering 6 494 488 500 12 1 850 

Rekreationspark Hagalid       2015

Infrastrukturersättning   0 15 000 0 15 000 2015 

Utgifter 1 616 2 150 534 30 000 2 686 30 000 

Nettoinvestering 1 616 2 150 534 15 000 2 686 15 000 

Rekreationspark Hjärup       2015

Exploateringsbidrag 1 222  1 222  1 222 9 090 2015   

Utgifter 1 225 2 250 1 025 6 000 1 413 30 000 

Nettoinvestering 3 2 250 2 247 6 000 191 20 910 

Beläggning 4 634 6 000 1 366    2015

GC Lommavägen       2015

Infrastrukturersättning   0 1 950 0 1 950 

Utgifter 1 100 99 1 950 2 1 950 

Nettoinvestering 1 100 99 0 2 0 

GC Stp-Kabbarp (ridanläggning) 3  -3 11 000 105 11 000 2015

Planskild korsning Kabbarp        2015

Statsbidrag   0 1 000 0 1 000

Utgifter 3  -3 10 000 18 10 000

Nettoinvestering 3 0 -3 9 000 18 9 000

Borggårdsområdet 1 136 1 300 164 4 500 1 136 3 400 2014

Vikhemsvägen-Kronoslättsvägen 60 2 500 2 440 2 700 75 4 500 2014

Grönplan 5 500 495 1 500 5 1 050 2014

Skyltprogram 2  -2  458 1 500 2014

Endast fleråriga projekt

Investeringsredovisning kommunen forts. 
tkr
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Investeringsredovisning kommunen forts. 
tkr

 

 Bokslut Budget Avvikelse Projektkalkyl  Projektutfall Projekt- Beräknat 
 2012 2012 2012 Bu 2012 t o m 2012 prognos avslut år
      totalt 

      

Järnvägsgatan       2012

Statsbidrag   0 1 100 1 100 1 100

Utgifter 1 422 1 000 -422 3 600 4 499 4 499 

Nettoinvestering 1 422 1 000 -422 2 500 3 399 3 399  

Busshållplats Malmövägen       2013

Skånetrafiken 1 912 800 1 112 800 1 912 1 912

Utgifter 4 210 1 300 -2 910 1 600 4 344 5 400

Nettoinvestering 2 298 500 -1 798 800 2 432 3 488 

Cirkulationsplats Kronoslättsv/       2013

Västanväg       

Infraers/Skånetraf/Expl bidrag 5 961 9 100 -3 139 9 100 5 961 5 961

Infrastrukturersättning 50% 

av brutto 2 200     2 200

Exploateringsbidrag      

Skånetrafiken 3 761     3 761

Utgifter 6 893 8 800 1 907 9 100 7 338 7 701

Nettoinvestering 932 -300 -1 232 0 1 377 1 740 

Vesum naturområde 32 250 218 4 300 64 9 500 2016

Koloniområde Hagalid 2 025  -2 025  2 054 2 350 2013

Trafiksäkerhet G:a Dalbyvägen KH 59 200 141 2 500 59 2 500 2014

Balders hage estrad mm 1 082 1 000 -82 1 000 1 094 1 094 2012

GC Västanväg södra       2015

Infrastrukturers/Trafikverket 3 194 2 500 694 2 500 3 194 3 694

Infrastrukturersättning 1 500     2 000

Skånetrafiken 1 694     1 694

Utgifter 2 724 2 000 -724 2 500 2 833 3 694

Nettoinvestering -470 -500 -30 0 -361 500 

Mellanvångsparken 104 2 000 1 896 8 500 104 9 500

Cirkulationsplats Malmöv/Tingsv      

Infrastrukturers/expl bidrag   0 4 000 0 4 000

Infrastrukturersättning      3 000

Exploateringsbidrag      1 000

Utgifter 79 2 000 1 921 4 000 79 4 000

Nettoinvestering 79 2 000 1 921 0 79 0

Hjärup 4-spår allmän platsmark 155  -155   700 2015 

Totalt tekniska nämnden skatter      

Inkomster 12 289 17 400 -5 111 40 450 10 195 44 940

Utgifter 32 861 51 739 18 878 145 750 47 315 188 010

Nettoinvesteringar 20 572 34 339 13 767 105 300 37 120 143 070

Endast fleråriga projekt
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Investeringsredovisning kommunen forts. 
tkr

 

 Bokslut Budget Avvikelse Projektkalkyl  Projektutfall Projekt- Beräknat 
 2012 2012 2012 Bu 2012 t o m 2012 prognos avslut år
      totalt 

      

TEKNISKA NÄMNDEN

BALANSENHET VA      

Relining 1 064 1 300 236  1 064  Årligen

Servisledningar       Årligen

Inkomster 497 500 -3  497  

Utgifter 586 500 -86  586 

Nettoinvestering 89 0 -89 0 89 

Grevie-Beden 610  -610  7 968 8 100

Reserv/åtg Hjärup 2012-13  5 000 5 000  0 

Gullåkra mosse       2013

Statsbidrag  1 778 -1 778 3 555 1 777 6 720

Utgifter 15 633 8 000 -7 633 12 000 19 464 29 000

Nettoinvestering 15 633 6 222 -9 411 8 445 17 687 22 280

Brågarp västra spv-ledning o pump  200 200 4 000 3 4 000 2014

Borggårds allé v/spv/dgv+ pst spv 6 994 10 819 3 825 15 500 7 983 10 000 2013

Pihls väg Uppåkra spv-ledn o pump 559 6 000 5 441  1 782 9 200 2013

Maskinvägen spv ledn o  pumpstn 1 200 300 -900 5 500 1 447 8 500 2014

KH-Stp spv-ledning och  2 pumpstn 185 1 700 1 515 8 000 1 195 10 500 2013

Ledningar Aspvägen m fl 5 523 2 000 -3 523  18 657 18 800 2012

Hjärup spillvattenmagasin 2 821 1 500 -1 321  2 952 3 500 2013 

Vattenledning Hjärup 580  -580  1 580 1 580 2012

Brågarp västra generator  350 350  0 

Pumpstationer 87 2 000 1 913 6 000 87 8 100 2014

Önsvala mätkammare 5 100 95 2 000 5 2 000 2013

Borggårdsdiket  500 500 800 0 

Ledningar Betania m fl vtn/spi/dag 549  -549  549 4 050 2014

Ledningar Järnvägsgatan  2 418  -2 418  2 418 2 418 2012

Ledningar Åkervägen Hjärup 3 010  -3 010  3 010 3 500 2013

Författarbyn 1 288  -1 288  1 288 10 200 2015

Totalt VA      

Inkomster 497 2 278 -1 781 3 555 2 274 3 555

Utgifter 43 112 40 269 -2 843 53 800 72 038 124 808

Nettoinvesteringar 42 615 37 991 -4 624 50 245 69 764 121 253

Totalt      

Inkomster 26 736 36 028 -9 292 92 755 28 819 89 245

Utgifter 88 440 115 670 27 230 288 645 143 015 410 964

Nettoinvesteringar 61 704 79 642 17 938 195 890 144 828 321 719

Investeringsvolym mnkr 62 80 18 196 145 322

Endast fleråriga projekt
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Kommentarer till investeringsredovisningen
Årets bruttoinvesteringar uppgår till totalt 88 mnkr. 
De fördelas mellan kommunstyrelsen 12 mnkr, 
tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet 33 
mnkr och balansenhet VA 43 mnkr.

Investeringarna har delvis finansierats genom 
infrastrukturersättning 18 mnkr, exploateringsbidrag 
1 mnkr samt bidrag från Trafikverket och Skånetra-
fiken 7 mnkr.

Ärendehanteringssystem
För att kunna möta framtidens krav på tillgängliga 
handlingar och effektiv nämndsadministration har 
ett projekt benämnt Platina delvis genomförts under 
året. Arbetet kommer att fortsätta även under 2013 
och 2014.

IT-Plattform
Byte av plattform för alla IT-system har påbörjats 
under 2012 (en gemensam satsning med Kävlinge 
och Burlöv kommun). Projektet kommer att avslutas 
under hösten 2013.

Kollektivtrafik
I samarbete med Skånetrafiken har förutsättningarna 
för ökad kollektivtrafik förbättrats, bl.a. genom en 
cirkulationsplats vid Västanvägen/Kronoslättsvägen, 
en pendlarparkering och förlängd GC-väg. Busstatio-
nen vid busstorget har flyttats ut på Malmövägen.

VA
Som ett led i den långsiktiga ledningsförnyelsen har 
vatten-, spill- och dagvattenledningarna i de så kallade 
Trädgatorna renoverats. Projektet är nu efter två års 
arbete avslutat. 

Byggnationen av en ny dagvattenpumpstation, som 
ska hålla nere vattennivåerna i det strategiskt viktiga 
Borggårdsdiket, har påbörjats och ska pågå till hösten 
2013. Pumpstationen ska förbättra skyddet vid 
skyfall i Staffanstorps centrala delar och projektet får 
ekonomiskt stöd av Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap. Vid Borggårds allé har en ny spillvat-
tenpumpstation tagits i bruk och nu återstår lednings-
renovering i området.
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Exploateringsredovisning 
tkr, netto

  Projekt

          

900   Nevishög 13:13  3 662 3 740 0 3 740 78 3 740 78

922   Biblioteksgården  861 1 355 -25 1 330 469 1 330 469

9272  Vikhem II  0 -7 288 -3 509 -10 797 -10 797 -10 797 -10 797

9273   Vikhem III  38 540 -7 007 18 137 11 130 -27 410 38 540 0

928   Jakriborg II  2 159 -67 -1 -68 -2 227 2 159 0

931   Louiseberg  5 183 359 1 186 1 545 -3 638 5 683 500

932   Hjärup NO, gemensamt  0 -1 457 -122 -1 579 -1 579 -1 579 -1 579

9321 Hjärup NO I  2 780 1 965 -59 1 906 -874 2 363 -417

933   Nordanå Duvemåla  3 954 -163 -5 -168 -4 122 4 133 179

935   Hjärup Centrum  0 -7 782 -636 -8 418 -8 418 -8 418 -8 418

937   ICA-fastigheten *    3 412 3 386 494 3 880 468 3 880 468

953   Brågarps industriområde  0 4 126 5 287 9 413 9 413 10 704 10 704

954   Stp Företagspark  99 18 505 -19 18 486 18 387 12 450 12 351

955   Västra infarten  0 -1 971 -83 -2 054 -2 054 -2 054 -2 054

957   Ljungs Handel  0 -54 0 -54 -54 -54 -54

       

Resultat  60 650 7 647 20 645 28 292 -32 358 62 080 1 430

* Projekt som avslutas 2012       

Projekt

kalkyl

Redovisn. 

t o m 2011

Redovisn. 

2012

Totalt redovisn. 

12-12-31

Avvikelse

red/kalkyl

Avvikelse

progn/kalkyl

Projekt

prognos

Kommentarer till exploateringsredovisningen
Nevishög 13:13
Projektet omfattar mark som i detaljplan från 1988 är 
planerat för centrum och parkeringsändamål. Mar-
ken har sålts till Staffanstorpshus AB för byggande av 
skola (Lilla och Stora Emilia). Projektet omfattar även 
mindre utbyggnad av gång- och cykelbanor. 

Biblioteksgården
Området ligger intill biblioteket i tätorten Staffans-
torp och utgör resterande del av Centrum etapp 2. 
Området har bebyggts med bostäder, vilka är färdig-
ställda. Projektet avslutas under 2013.

Vikhem II
Detaljplan för etapp II, har vunnit laga kraft. Försälj-
ning av mark samt ersättningar i exploateringsavtal 
gör att området beräknas täcka sina kostnader. Om-
rådet kommer att byggas ut parallellt med Vikhem III.

Vikhem III
Planen har vunnit laga kraft och under 2013 kommer 
infrastrukturen att byggas ut. Första bostäderna ska 
färdigställas under 2014.
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Jakriborg II
Marken ägs sedan tidigare av exploatör. Detaljplan 
för området antogs 2005. Exploateringsavtal träf-
fades i samband med antagandet av planen. Enligt 
avtalet ska exploatören anlägga anslutningsgata 
samt ny väg mellan Vragerupsvägen och riksväg 
108. Exploatören har väntat med exploatering p.g.a. 
andra egna pågående projekt. Byggstart beräknas ske 
tidigast 2013.

Louiseberg
Marken ägs av exploatör som avser bebygga området 
med totalt ca. 50 småhus. Första etappen avser ca. 
25 småhus. Plan- och exploateringsavtal är tecknade. 
Försäljning inom första etappen pågår. För området 
gäller annat huvudmannaskap än kommunalt, bort-
sett från VA där kommunen är huvudman.

Hjärup NO
Området ägs av Sveaskog som avser låta JM exploate-
ra området. Totalt beräknas området kunna bebyggas 
med ca. 500 nya bostäder. Den första etappen omfat-
tar ca. 130 enbostadshus. Plan- och exploateringsav-
tal är tecknade. Utbyggnad av första delen av etapp I 
påbörjades under 2009 och beräknas vara färdigställd 
under 2013.

Nordanå 8:23, Duvemåla
Området som ligger söder om Trelleborgsvägen ägs av 
exploatör. Exploatören avser uppföra ca. 45 enbo-
stadshus. Plan och exploateringsavtal är tecknade. 
Byggstarten har försenats på grund av en svikande 
konjunktur. Kommunen är inte huvudman för allmän 
platsmark.

Hjärup Centrum
Området, som ligger kring nuvarande Hjärups 
centrum, ägs av kommunen och kommer att om-
vandlas till bostadsområde. Marken har fördelats till 
Riksbyggen genom anbudsförfarande. Då projektet 
har minskats ytmässigt och lägenhetsantalsmässigt är 
prognosen ett underskott.

Planen är överklagad, men byggstart beräknas till 
hösten 2013.

ICA-fastigheten
Detaljplanen rörande ICA-fastigheten har ändrats 
för att möjliggöra påbyggnad på byggnaden samt 
nybyggnad i syfte att bygga fler bostäder. Projektet var 
färdigställt december 2012.

Brågarps industriområde
Ett av kommunen ägt område avsett för lättare indu-
stribebyggelse intill Industrivägen. Försäljning av tom-
ter pågår. Delar av gatunätet är redan iordningställt. 
En del av områdets mitt är planlagt som friluftsom-
råde. Uttag av marknadsmässiga tomtpriser gör att 
projektet förväntas täcka sina kostnader. Området är 
färdigställt med avseende på huvudledningar för VA.

Staffanstorps Företagspark
Ett av kommunen ägt område avsett för industri-/han-
delsbebyggelse mellan väg 108 och Vesumsvägen

Detaljplanen har reviderats för att på delar av om-
rådet tillåta handel. Delar av gatunätet är iordning-
ställt. Större delen av området har sålts till exploatö-
rer. Ett fåtal tomter är idag bebyggda. 

Uttag av marknadsmässiga markpriser gör att 
projektet beräknas täcka sina kostnader.

Delar av VA-nätet har byggts ut i förväg på grund 
av delexploatering (Värmeverket, Skåneplantor).

Västra infarten
Området som är en del av Stanstorp 5:1 ägs av kom-
munen. Detaljplanen är antagen. För området anges 
ändamålen industri, kontor samt bensinstation. 
Försäljning av mark till marknadsmässigt pris gör att 
projektet beräknas täcka sina kostnader.

Ljungs Handel
Detaljplan har tagits fram för att tillgodose handels- 
och parkeringsändamål. Plan- och exploateringsavtal 
har tecknats. Viss utbyggnad av Gång- och cykelbana 
ingår i projektet.  Projektets kostnader avses täckas 
genom plan- och exploateringsavtal.
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Förprojekt exploatering 
tkr, netto

  Projekt

     

    

Centrum etapp III  0 -177 0 -177

Jakriborg III  0 0 0 0

Åttan  14 580 -918 -100 -1 018

Nevishög g:a skola  0 0 0 0

Sockerbruket  0 -42 204 -3 504 -45 708

Tågvägen / Spårvägen  1 790 -102 -137 -239

Myllan, Vallby  0 -24 -44 -68

Annero  0 -1 775 -611 -2 386

Bjällerupsvägen, Kyrkheddinge  3 900 -583 -558 -1 141

Åvägen , Kyrkheddinge  0 -625 -385 -1 010

Rudolf Bååths väg  3 690 -6 608 1 976 -4 632

Uppåkra arkeologiska park  0 -387 -74 -461

Pihlängen  19 600 -101 110 9

Vikhem IV  0 -1 627 -206 -1 833

Ängslyckan  0 -10 -1 -11

Åttevägen  20 150 -638 -644 -1 282

Äppelhagen II  0 -18 -11 -29

G:a busstorget  0 -243 -197 -440

Fsk Åretruntbyn  0 -78 -219 -297

Drivmedelsstation ,Borggård  635 -228 -84 -312

OK, Q8  0 -162 0 0

Tyska krogen  700 -44 44 0

Mellanvångsskolan  0 -58 13 -45

Bråhögsbadet  0 -19 -67 -86

Åkerslundshusen  6 490 0 -224 -224

Ind.omr. Kyrkheddinge  0 0 -89 -89

Borggårdsskolan  0 0 -13 -13

Resultat  71 535 -56 629 -5 025 -61 492

Förkalkyl Redovisn. 

t o m 2011

Redovisn. 

2012
Totalt redovisn. 

12-12-31
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Kommentarer till förprojekt exploatering

Centrum etapp III
Utredning vad gäller trafikföring har påbörjats.

Jakriborg III
Etapp III av Jakriborgs utbyggnad har inte påbörjats, 
då markägaren ännu inte begärt planläggning.

Åttan
Verksamheten på Åttans idrottsplats har flyttats till 
nya Staffansvallen. Utbyggnaden av bostäder avvak-
tar flytt av kraftledningar och hästverksamhet.

Nevishög g:a skola
Ingen aktivitet pågår i projektet.

Sockerstan/Sockerbruket
Under 2012 påbörjades planprogram för Sockerstan. 
Uppskattningsvis inryms upp till 1000 bostäder och 
verksamhetslokaler i Sockerstan. Den största delen av 
upparbetad kostnad består av köpet av fastigheten. 

Tågvägen/Spårvägen
Planläggning har påbörjats för ca. 10-15 bostäder.

Myllan Vallby
Detaljplanering pågår för ca. 10-15 bo-städer. 

Annero
Detaljplanen är överklagad.

Bjällerupsvägen, Kyrkheddinge
Detaljplanering pågår för ca. 50 bostäder.

Åvägen, Kyrkheddinge
Utredningar och förstudier pågår.

Rudolf Bååths väg
I upparbetad kostnad ingår markförvärv och rivning 
av byggnader samt designdialog inför markanvisning 
som genomförts. Projektet övergår till Exploaterings-
projekt våren 2013.

Uppåkra arkeologiska park
Ett planprogram är framtaget i anslutning till pågå-
ende utgrävning. 

Pihlängen.
Detaljplanering pågår för ca. 100-140 bostäder.

Vikhem IV
Utredningar och förstudier för skola pågår. Området 
ska även innehålla bostäder som kommer att detalj-
planeras efter att byggnation i Vikhem III påbörjats. 

Ängslyckan
Ej påbörjat.

Åttevägen
Detaljplanering pågår för ca. 100 bostäder.

Äppelhagen II
Utredningar och förstudier pågår.

G:a busstorget
Utredningar har genomförts kring flytt av buss-
stationen i Staffanstorp. Det kommer att möjliggöra 
byggnation av bostäder på den nuvarande platsen. 
Utredningar och förstudier påbörjades under 2012.
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Förskolan Åretruntbyn
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Byggnation för-
väntas påbörjas våren 2013.

Drivmedelsstation Borggård
Detaljplanen för Borggårdsrondellen har antagits. 
Etablering av drivmedelsstation under 2013.

OKQ8 
Projektet avslutas 2012 p.g.a. vikande intresse.

Tyska krogen
Detaljplanen har antagits för projektet. Förväntad 
byggstart för fyra bostäder under 2013.

Mellanvångsskolan
Fastighetsägaren, Staffanstorpshus, har begärt 
planändring för att möjliggöra om- och tillbyggnad 
av Mellanvångsskolan. Detaljplanen är överklagad. 
Besked från Mark- och Miljödomstolen väntas 2013.

Bråhögsbadet
Fastighetsägaren, Staffanstorpshus, har begärt plan-
ändring för att möjliggöra tillbyggnad av Bråhögs-
badet och nybyggnation av bostäder inom samma 
fastighet. Detaljplanearbete påbörjades hösten 2012.

Åkerslundshusen
Tidiga utredningar pågår. När resultat från dessa er-
hållits får beslut fattas om hur projektet ska gå vidare.

Industriområde Kyrkheddinge
Planeringsarbetet påbörjades 2012. Detaljplanearbete 
kommer att pågå under 2013. 

Borggårdsskolan
Borggårdsskolan ska byggas om. Detaljplanearbete 
påbörjas januari 2013. 

Verksamhetsberättelser
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Ordförande 
Henrik Lethin (M)

Verkställande direktör

Unto Järvirova

Staffanstorps Centrum AB

Årets resultat
 

Ekonomiska fakta 

mnkr Bokslut Bokslut
 2012 2011 

Intäkter 378 742 182 602 

Kostnader
Personalkostnader -18 426 -17 729 
Kapitalkostnader -126 249 -37 704
Övriga kostnader -190 729 -164 918 

Summa kostnader -335 404 -220 351
Netto 43 338 -37 749
Beräknad skatt -1 778 -1 480
Resultat 41 560 -39 229

Verksamhetsberättelse
Staffanstorps Centrum AB är moderbolag i bolags-
koncernen, se organisationsschema på sid 22 för 
information om vilka övriga bolag som ingår i kon-
cernen. 

Bolagen i koncernen har som huvudverksamhet att 
äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta vind-
kraftverk, främja bostadsförsörjningen samt tillhan-
dahålla och underhålla elnät i Staffanstorps kommun. 

Fr.o.m 2013 bedriver även koncernen verksamhet 
för etablering av fibernät i kommunen. Reningsverket 
ägs fr.o.m 2013 av bolagskoncernen.  

Under året har fastigheter i Stanstad II KB överförts 
till Staffanstorps Kommunfastigheter AB med syfte 
att kunna likvidera Stanstad II KB kommande år. De 
fastigheter som finns kvar i Staffanstorpshus AB:s ägo 
hyrs ut, men kommer att säljas när hyreskontraktet 
sägs upp av hyresgästerna.  

Från årsskiftet 2011/2012 har Staffanstorps Energi 
AB övertagit VA-debiteringen från Staffanstorps kom-
mun. 

Arbetet med driftsystemet (för att fjärrstyra kopp-
lingspunkter och ta in larm) har vidareutvecklats i 
delar av elnätet. I framtiden kommer alla väsentliga 
kopplingspunkter och larm att få detta system. 

2012 var ett exceptionellt bra år avseende nätav-
brottstider. Kundavbrottstiden uppgick till under en 
minut (oaviserade avbrott). Under ett normalår är 
denna siffra 10-15 minuter.

Staffanstorps kommunfastigheter AB förvärvade 
vindkraftsverket St Istad 8 den 1 mars 2012 till ett 
pris av 34,6 mnkr. Enligt säljaren, Eolus Vind AB, ska 
St Istad 8 producera i genomsnitt 5500 MWh per år. 
Under perioden 2012-03-01 – 2012-12-31 har verket 
producerat 4 491 MWh. För helåret 2012 produce-
rade verket 5 870 MWh, vilket är 370 MWh mer än 
beräknat. 

Årets resultat
En viktig händelse under året har varit försäljningen 
av hyresfastigheterna till KPA/Folksam. Försäljnings-
summan uppgick till 545 mnkr och reavinsten när-
mare 215 mnkr före skatt. Två oberoende värderings-
institut har värderat det sålda beståndet till lägre värde 
än det avtalade försäljningspriset. 

Försäljningen av fastigheterna medförde en del 
engångskostnader uppgående till ca. 50 mnkr vilka 
inte finns ett normalt verksamhetsår. 

I och med försäljningen av hyresbostäderna har 
även ett antal åtgärder vidtagits för att förbättra kon-
cernens finansnetto.

Nya 30 åriga swapavtal är tecknade med SEB (400 
mnkr) som inneburit att räntenivån kunnat sänkas 
med ca. 100 punkter. Den genomsnittliga räntan på 
swapavtalen är 2,73 %. I ekonomiska termer innebär 
det 4 mnkr i lägre årliga räntekostnader jämfört med 
tidigare swapavtal.  Affären kostade 90 mnkr i ett 
engångsbelopp för den förtidsinlösen som gjordes till 
banken. 

Överskottslikviden från försäljningen av fastighe-
terna har placerats på räntebärande konton.

110 mnkr av låneskulden är amorterad, vilket 
innebär att låneskulden i dagsläget uppgår till 1 239 
miljoner kronor. Den genomsnittliga bindningstiden 
på dessa lån uppgår till 14,5 år. Genomsnittsräntan 
uppgår till 2,75 %. Räntenivån har möjliggjorts 
genom ingångna swapavtal på 900 mnkr. Koncernen 
har underliggande rörliga lån på 583 mnkr till en 
genomsnittlig ränta om 2,09 %.

Verksamhetsberättelser
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 Helt  Delvis Ej Kommentar
 uppfyllt uppfyllt uppfyll

Att samordna dotterbolagens verksamheter på 
ett sådant sätt att samordningsvinster uppstår. 
        
Förenkla och förtydliga styrningen av de i 
koncernen ingående dotterbolagen.

Främja bostadsförsörjningen i syfte att bidra 
till en befolkningsökning och framtida rekry-
teringsbas för kommunens arbetsmarknad 
genom att tillhandahålla goda bostäder samt 
att tillhandhålla kommersiella lokaler.

Ta miljömässiga hänsyn i alla beslut, både 
avseende nyproduktion och befintligt bestånd.

Äga och förvalta vindkraftverk.

Fortsatt ha som föremål för sin verksamhet att 
förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta 
fastigheter eller tomträtter med kommunala 
verksamhetslokaler och därtill hörande kol-
lektiva anordningar.

Sänka energiförbrukningen i bolagets fastig-
heter.

Ha en väl utvecklad organisation med kapaci-
tet att utveckla projekt enligt punkt 6. och 7.

Äga och förvalta vindkraftverk för sin egen 
elförbrukning.

Inom sitt koncessionsområde verka för en 
långsiktigt stabil leverans av energi.

Utveckla elnätet på ett sätt som är el-, drift- 
och personsäkert.

Återinvesteringstakten i elnätet ska vara av 
sådan omfattning att en långsiktig stabil 
leverans av elenergi kan säkerställas.

Bibehålla reservkraftverk så att den totala 
reservkraften inte understiger vad den är vid 
dessa ägardirektivs antagande (ca. 1MW).

Staffanstorps Energi ska miljöcertifieras.

  •
  

  •

 •

 
 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

  •

 •

  •

Ny organisation är fullt implementerad från och 
med 2014-01.

Endast förvaltningsfastigheter finns kvar i Staffans-
torps Kommunfastigheter. De andra bolagen är 
minimerade.

I och med rekrytering av ny projektledare står SCAB 
väl rustat för att möta direktivet.

Koncernen har till största delen väl implementerade 
rutiner som säkerställer miljöhänsynen.

Under våren 2012 köptes ett vindkraftverk.

Detta är Staffanstorps Kommunfastigheters kärn-
verksamhet.

Löpande genomgångar sker med kommunala 
tjänstemän för att upprätthålla kommunens behov 
av ändamålsenliga lokaler.

Det interna målet med en minskning om minst  
20 % år 2013 synes nåbart.

Under våren 2012 förvärvades ett vindkraftverk.

Ökning successivt av reinvesteringstakten samt 
val av material som har lång livslängd och låga 
underhållsbehov kommer att verka för en långsiktig 
stabil leverans.

Mål: reinvesteringstakt på 60 år, under 2012 är 
reinvesteringstakten 67 år.

Tillgången till reservkraft överstiger målet.

Arbetet är påbörjat.

MÅLUPPFYLLELSE
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Intern kontroll
I enlighet med Staffanstorp kommuns internkontroll-
direktiv har koncernen som övergripande mål att 
intern kontroll ska ses som en integrerad och naturlig 
del i dess styrande ledningssystem. Den interna kon-
trollen delas i enlighet med direktivet upp i adminis-
trativa kontroller respektive redovisningskontroller.

 När det gäller redovisningskontrollen har samtliga 
av koncernens bolag fastställda rutiner för styrning 
och uppföljning, främst inom budgetarbete, atteste-
ring, instruktioner och genomarbetande av relevanta 
nyckeltal. 

 Den administrativa kontrollen sker systematiskt 
inom Staffanstorpshus AB, Staffanstorp kommun-
fastigheter AB och Stanstad II KB genom det led-
ningssystem som implementerades i bolagen under 
2006/2007. Inom Staffanstorps Energi AB är en 
implementering påbörjad och styrdokument finns 
som är genomarbetade.

  I Staffanstorpshus ägardirektiv från 2005 fanns 
krav på att verksamheten skulle miljöcertifieras. 
Koncernen Staffanstorpshus är sedan augusti 2007 
miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004, kvalitetscerti-
fierad enligt ISO 9001:2000 och arbetsmiljöcertifierad 
enligt AFS 2001:1. 

De övergripande målen att minska förbrukning av 
energi, vatten och el har fortsatt under 2012. Efter 
att försäljning av bostadsbeståndet har koncernen 
valt att avstå från certifieringen då bolaget till största 
delen arbetar med interna kunder. Ledningssystemet 

Nyckeltal/prestationsmått

  Bokslut Bokslut

procent 2012 2011
  

Soliditet 15% 13%

Justerad Soliditet 16% 22%

Avkastning på  
totalt kapital 11% 0,1%

lever dock vidare och utvecklas i enlighet med tidigare 
rutiner. Staffanstorps Energi AB har direktiv att miljö-
certifiera sin verksamhet. Arbete har påbörjats för att 
införliva Staffanstorps Energi AB i ledningssystemet 
och miljöarbetet.

Nyckeltal/prestationsmått

Minskningen av justerad soliditet beror till största 
delen på de tidigare nämnda finansiella åtgärderna.

Personalekonomi
Personalstyrkan har minskat under 2012 i enlighet 
med direktiv. Effekten av minskad personalstyrka 
syns först fullt ut under 2014.

Ny verksamhetsgren, avseende fibernät, har inne-
burit att koncernen har nyanställt, vilket gör att totala 
lönekostnaderna ökat mer än vanliga löneökningar 
under året (4 %).

Personalstatistik 

   2012 2011 Förändring

Arvoden till förtroendevalda   399 416 -4%

Löner till arbetstagare   12 249 11 055 11%

- övertid   -55 -293 -81%

- sjuklön   32

- OB-tillägg

- jour och beredskap   -305 -276 11%

Personalomkostnader   2 222 2 458 -10%

Personalsociala kostnader   3 948 3 800 4%

Summa personalkostnader   18 426 17 729 4%
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Pågående projekt
Under 2012 färdigställdes Magnoliapark. Projektet 
omfattar 24 exklusiva bostadsrätter samt elva pent-
house på ICA-husets tak (i projektet ingår ej sålda s.k. 
Penthouse på ca. 26 mnkr varför projektprognosen är 
mindre än utfallet 2012). I markplan hyrs ytan ut till 
en barnavårdcentral, mödravårdcentral och en öppen 
förskola. Det pågår arbete med att finna ytterligare 
hyresgäster till de disponibla ytorna. Hittills har total-
kostnaden för projektet uppgått till 200 mnkr. Värdet 
av försäljning av fastigheterna är 108 mnkr resterande 
belopp härleds till hyreslokaler.

Projekteringsarbete har lagts ner på nya Mellan-
vångsskolan, dock har ingen byggstart kunnat ske 
under 2012 då detaljplanen blivit överklagad.

Centralskolan är idag en 6-9 skola med ca. 220 
elever. Skolan ska byggas om till en F-9 skola med 
plats för 450 elever. I samband med ombyggnationen 
ändras namnet till Baldersskolan. Ombyggnationen 
beräknas vara färdig hösten 2013. Kostnaden för 
projektet är beräknad till 27 mnkr. 7 mnkr av de 27 
har beräknats som underhåll, ej värdehöjande, och 
har kostnadsförts under 2012.

För att vinna samordningsvinster beslutades att 
dotter bolagen inom koncernen Staffanstorps Cen-
trum placeras i gemensamma lokaler. Under 2012 
startade byggnationen av nya kontoret Kometen som 
även ska erbjuda rikliga utrymmen för kontorshotell 
för externa privata hyresgäster. Beräknad kostnad är  
44 mnkr.

Stationen med hyresgästen Mi&Ni får en tillbygg-
nad och en allmän underhållsgenomsyn. Arbetet 
påbörjades under 2012 och kommer att avslutas 
under 2013. 

Avslutade projekt
Tottarps skola utökades med ytterligare en byggnad 
på fastigheten som inrymmer en uteförskola och ytter-
ligare ett klassrum till skolan. Fastigheten togs i bruk 
till höstterminens start. Totalkostnaden för projektet 
uppgick till 10,5 mnkr.

Två miljöhus uppfördes på Hjärupsskola och Bib-
lioteket i Staffanstorp, totalkostnad 1,2 mnkr. Villan 
på Valhallavägen totalrenoverades för 1,9 mnkr och 
ny hyresgäst är bl.a. fältgruppen.

Investeringssammandrag 

Ekonomiska fakta 

mnkr Bokslut Budget Utfall Prognos Beräknat
 2012 2012 2012 2011 avslut år

SEAB, övervakning,  4929 5900 4929 6750 2013
elnät, mm 
Magnolia Park 13 267 92 000 121 703 96 000 2013
Kometen 23 917 43 000 24 853 44 000 2013
Nordanå exploatering 0  6 175  
Äppelhagen Hjärup 282  4 679  
Bråhögsbadet 1 009  4 506  
Mellanvångssk.  4 486 126 000 4 486 126 000 2014
nybyggnad 
Baldersskolan 642 27 000 642 20 000 2013
Stationen 1 200 1 200 1 200 1 600 2013
Övrigt   1 021  

Summa 44 803 295 100 169 265 287 600 



Revisionsberättelse för år 2012
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelse och nämnder och genom 
utsedda lekmannarevisorer även verksamheten i kommunens företag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs ienlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt 
återredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamheten, kontroll och redovisning och 
pröva
om verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god redovisningssed i 
kommunal verksamhet. Granskningen har genomforts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder iStaffanstorps kommun har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Dock anser revisionen att protokollen ska 
vara mer utförligt formulerade.

I den del som avser kommunens finansiella mål bedömer vi, utifrån vad som framgår av förvaltningsberättelsen, 
att resultatet visar en god måluppfyllelse i förhållande till de
mål fullmäktige beslutat. När det gäller verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning bedömer vi att målupp-
fyllelsen är god.

Vi bedömer att det framledes är av största vikt att kommunstyrelsen, med tanke på sin uppsiktsplikt, fortsätter att 
vidta åtgärder för att säkerställa en positiv balans mellan skatteintäkter och löpande driftskostnader.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelser och nämnder ansvarsfrihet. Vi tillstyrker att kommu-
nens årsredovisning för år 2012 godkänns.

Staffanstorp 19 april 2013

Sture Nilsson Gert-Inge Hanshammar

Mona Erlandsson Nils-Arvid Persson  Anders Isaksson

Revisorerna
Till kommunullmäktige

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
•	 Bilaga	1	Revisorernas	redogörelse	för	år	2012
•	 Bilaga	2	Sakkunnigas	rapport	-	Granskning		av	årsredovisning	2012
•	 Bilaga	3	Granskningsrapport	Slaffanstorps	Centrum	AB	Bilaga	4	Granskningsrapport	Staffanstorpshus	AB
•	 Bilaga	5	Granskningsrapport	Förvaltningsbolaget	Stanstad	Il	KB
•	 Bilaga	6	Granskningsrapport	Slaffanstorps	Kommunfastigheter	AB	Bilaga	7	Granskningsrapporl	Slaffanstorp	Energi	AB
•	 Bilaga	8	Granskningsrapport	AB	Malmöregionens	avlopp



Kontaktuppgifter:

Telefon: 046-25 11 00 Fax: 046-25 55 70

Besöksadress: Rådhuset, Torget 1

Postadress: Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp

E-post: kommunen@staffanstorp.se

Staffanstorps kommuns årsredovisning finns även på kommunens webbplats

www.staffanstorp.se • www.framtidenskommun.se

Staffanstorps 60-årsjubileum firades bland annat med en traktorkonsert. Foto: Claes Nilsson.


