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2014 – ÅRET I SAMMANDRAG

2014
Antalet invånare i kommunen ökade och uppgick vid årsskiftet till 
22 994 stycken. Vi har aldrig varit fler invånare än nu! Intresset att 
bosätta sig i kommunen märks även tydligt på bostadsbyggandet som 
aldrig förr varit lika omfattande.

Vi kan konstatera att Staffanstorps kommun har 
god utveckling och goda resultat. Enligt Statistiska 
Centralbyråns medborgarundersökning 2014 ger 
medborgarna fortsatt ett högt betyg till kommu-
nen som en plats att bo och leva på. Höga betyg 
ges även till kommunens verksamheter. 

I bäst-att-bo-rankning av Sveriges kommuner 
(utförs av tidningen Fokus) förbättrade kommu-
nen sin totala rankning år 2014 till plats 82 från 
plats 133. Kommunen är enligt rankingen den 
sjätte bästa kommunen i Sverige att ha familj i och 
den bästa kommunen i Skåne att arbeta i.

I den årliga rankingen av det lokala företagskli-
matet som Svenskt Näringsliv presenterade, höll 
Staffanstorps kommun sig kvar i toppen och kom 
på 16:e plats av Sveriges 290 kommuner.

KVALITET I FÖRSKOLA OCH SKOLA
För andra året i rad placerade sig Staffanstorp 
bland de översta fem procenten av landets 290 
kommuner i Lärarförbundets årliga skolranking. 

I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
årliga jämförelse av skolresultaten i Sveriges 290 
kommuner förbättrar sig Staffanstorp elva place-
ringar till plats 26 när det gäller den sammanväg-
da rankingen.

Ett samlat grepp om kvalitetsarbetet i försko-
lorna togs där det pedagogiska ansvar som försko-
lan har lyftes fram. Satsningar skedde även inom IT, 
sommarskola och vidareutbildningar för personal.

FULL FART PÅ BYGGANDET
Aldrig förr har det byggts så mycket, så varierat 
och så blandat i Staffanstorps kommun! Ett stort 
antal bostadsprojekt är igång eller väntar på 
slutgiltigt beslut. 

Mer än 2 000 bostäder ska inom de närmaste fem 
till tio åren färdigställas inom kommungränserna 
och för att möta de nya invånarna förstärks även 
viss infrastruktur. Regeringen gav under året 
klartecken till Trafikverket att inleda processen för 
att bygga bort flaskhalsen mellan Flackarp och 
Arlöv. Det betyder att det blir fyra spår genom 
Hjärup.

Under 2014 byggdes nya Mellanvångsskolan, 
vilken stod klar före jul. Mellanvångsparken, 
väster om skolan, började anläggas under hösten 
och parken beräknas vara klar våren 2015. 

I augusti invigdes den nya toppmoderna 
fotbollsanläggningen Uppåkravallen med nytt 
klubbhus för Uppåkra IF, två nya konstgräsplaner 
och en ny A-plan i gräs. 

NYA VAL INOM VÅRD OCH OMSORG
Staffanstorpsbor som är beviljade omsorg i hem-
met kan från och med mars 2014 åter välja mellan 
privat och kommunal hemtjänst inom omvårdnad 
och omsorg.

I februari förra året invigdes Wibergsträffen, 
Staffanstorps kommuns nya öppna dagvård för 
personer i tidigt skede av demenssjukdom. 

SUPERVALÅRET 2014
Under 2014 genomförs två val i Sverige, i maj var 
det val till EU-parlamentet och i september var det 
val till riksdag, regionfullmäktige och kommun-
fullmäktige.

Staffanstorps kommun styrs nu av Alliansens 
fyra partier – Moderaterna, Folkpartiet, Center-
partiet och Kristdemokraterna. Alliansen får 20 av 
41 mandat i kommunfullmäktige, men egen 
majoritet i samtliga nämnder och styrelser.
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

FORTSATT UTVECKLING 
TROTS UTMANINGAR
2014 blev det 17:e året i följd som Staffanstorps kommun uppvisade 
ett positivt ekonomiskt resultat. Detta i kombination med välskötta 
verksamheter och starka resultat i flertalet mätningar och rankingar 
visar på stor styrka. Men det saknas inte utmaningar och det 
ekonomiska läget är tuffare än på länge.

 

Årets resultat i kommunen uppgick till 7,8 miljo-
ner kronor. Det är 2,8 miljoner kronor bättre än 
det budgeterade resultatet och motsvarar 0,8 
procent av skatteintäkter och utjämning. Årets 
resultat bör ligga åtminstone i linje med den 
rådande inflationen för att på så sätt säkra värdet 
av kommunens tillgångar. Med tanke på den 
obefintliga inflationstakten 2014 (förändringen i 
KPI blev -0,2 procent) uppfyllde kommunens 
resultat det syftet med god marginal. Det var det 
17:e året i följd som kommunen gjorde ett positivt 
ekonomiskt resultat.

POPULÄR KOMMUN
Befolkningsmängden ökade med 1,4 procent (322 
personer), en ökningstakt som är strax över det 
skånska snittet (1,2 procent). För första gången 
uppgick nu befolkningen till 23 000 invånare. 
Under året färdigställdes drygt 40 nya bostäder, en 
nivå som är för låg för att möta den stora efterfrå-
gan på bostäder som finns. Därför är det glädjan-
de att flera stora bostadsprojekt redan är i gång 
eller kommer igång de närmaste åren.

Staffanstorps kommuns popularitet avtecknar 
sig på olika sätt: ökande befolkning, stigande 
bostadspriser och goda omdömen i de medborgar-
undersökningar som gjorts. Nära tre av fyra 
invånare svarar att de kan rekommendera sina 
vänner och bekanta att flytta till vår kommun, 
samma nivå som året innan.

När det gäller kommunens verksamheter får 
dessa i allmänhet väldig framskjutna placeringar i 
olika rankingar, till exempel utsågs Staffanstorps 
kommun till Sveriges 13:e bästa skolkommun av 
Lärarförbundet, detta i konkurrens med landets 
övriga 289 kommuner. 

UTMANANDE TID
Trots de framskjutna placeringarna och den starka 
ekonomin är dock utmaningarna stora framöver.  
Ändringar i det mellankommunala utjämningssys-
temet gör att Staffanstorps kommun årligen 
kommer att förlora 18 miljoner kronor. När staten 
ändrar spelreglerna på det sättet drabbas kommu-
nen hårt.

En annan utmaning är att antalet äldre snabbt 
ökar. Det är naturligtvis något väldigt positivt att 
fler människor blir äldre. Samtidigt kommer det 
att innebära en stor omställning för samhället, inte 
minst för kommunernas del. Fram till 2023 
beräknas antalet personer som är 90 år eller äldre 
att öka med nära 75 procent i kommunen. Fler 
platser i särskilt boende, fler bostadsanpassningar, 
mer hemtjänst och ökade omvårdnadsnivåer 
kommer att leda till kraftigt ökande kostnader 
framledes.

God kostnadskontroll, fortsatt effektivisering 
och ekonomiskt ansvarstagande är nödvändigt för 
att våra verksamheter ska kunna upprätthålla den 
goda servicen också i framtiden. Inte minst tack 
vare alla duktiga medarbetare är jag övertygad om 
att vi kommer att klara utmaningarna. Ett hjärtligt 
tack till er! Ett stort tack också till alla driftiga 
företagare, flitiga föreningsaktiva och alla övriga 
engagerade invånare som tillsammans strävar efter 
att Staffanstorps kommun ska bli en så bra 
kommun som möjligt. Tillsammans bygger vi 
framtidens kommun!

Christian Sonesson (M)
Kommunstyrelsens ordförande



IN
LE

D
N

IN
G

5

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Christian Sonesson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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FEM ÅR I SAMMANDRAG

FEM ÅR I SAMMANDRAG
KOMMUNEN

Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014

Antal invånare 31 december 22 259 22 296 22 534 22 672 22 994

Skattesats (kr) 18:89 18:79 18:79 18:79 18:79

Antal årsarbetare vid utgången av året 928 940 870 863 876

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjäm-
ning, netto (mnkr) 853,7 888,2 915,1 964,6 984,0

Verksamhetens nettokostnad (mnkr) 844,5 840,0 902,2 920,8 971,8

Verksamhetens nettokostnad per invånare 37 937 37 674 40 636 40 614 42 263

Finansnetto (mnkr) 16,6 10,5 14,5 -22,9 -4,4

Årets resultat (mnkr) 25,5* 14,8* 24,9* 54,4* 7,7*

Nettoinvesteringar (mnkr) (exklusive markinköp) 65,3 80,9 61,7 64,2 90,2

Eget kapital (mnkr) 627,3 686,0 713,3 308,4 316,2

Eget kapital per invånare (kr) 28 177 30 767 31 659 13 603 13 751

Extern låneskuld (mnkr) 162,7 284,9 314,1 525,5 615,2

Anläggningslån per invånare (kr) 4 402 9 105 10 917 23 178 26 755

Skuldsättningsgrad procent 74,5 74,2 77,7 79,3 80,2

Rörelsekapital (mnkr) 90,7 237,3 71,3 126,2 91,7

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse procent 25,5 23,2 22,3 20,7 19,8

* avstämt mot balanskravet

KONCERNEN
Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014

Årets resultat 41,5 19,5 68,7 -26,8 -159,3

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse procent 12,9 12,2 14,0 12,3 6,9

Finansnetto -12,9 -27,3 -111,8 -64,2 -29,6
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SÅ ANVÄNDES SKATTEPENGARNA

SÅ ANVÄNDES 
SKATTEPENGARNA 
HÄRIFRÅN KOM PENGARNA 2014
Kommunens största intäkt är skatt från dess 
invånare som utgör 71 procent av kommunens 
totala intäkter. Den kommunala skatten var under 

HIT GICK PENGARNA 2014
Kommunens största kostnader för 2014 avser 
förskolor och grundskolor som utgör 47 procent 
av kommunens totala kostnader. Tillsammans med 

2014, 18,79 procent. Bidrag av olika slag utgör 
sex procent av kommunens intäkter. Försäljnings-
intäkter och reavinster utgör 2014, likt tidigare år, 
inte ens en procent av kommunens totala intäkter. 

gymnasie- och vuxenutbildningen svarar dessa för 
mer än hälften av verksamhetens totala kostnader. 
Ett annat stort verksamhetsområde är äldre- och 
handikappomsorgen. 
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MANDATPERIODBESTÄLLNING

MANDATPERIOD-
BESTÄLLNING
– 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.

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 grun-
dar sig på långsiktighet, demokratiska värden, 
neutralitet inom/utom den egna organisationen 
samt vara koncernövergripande och ha en inrikt-
ning mot konsument/mottagare och kvalitetsar-
bete.

Mandatperiodbeställningen består av ett antal 
mätbara 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.

Lagstiftning

Visionen
Framtidens 
kommun

Mandatperiod-
beställning

- Politikområden
- Ekonomiska mål

Budget
Pol. reglemente 
för nämnder och 

styrelser

Genomförande-
planer

Nämndens 
internbudget

Beställning Upphandling

Överens-
kommelser

Avtal

Delegations-
ordning

Attestförteckning

U
ppföljning/utvärdering/analys

Direktiv
Koncerndirektiv
Ekonomistyrdirektiv
Ägardirektiv
Jämställdhetsdirektiv

Riktlinjer
Riktlinjer för kvali-
tetsuppföljning
Riktlinjer för sam-
verksansavtal

Regler
Arbetsmiljöregler
IT-säkerhetsregler
Rehabiliteringsregler

KF

KS/
NÄ

Org

Återkoppling

 (Vad)  (Vem/vilka)  (Hur)
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MANDATPERIODBESTÄLLNING
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MANDATPERIODBESTÄLLNING

BARN OCH UNGAS LÄRANDE OCH
VÄLMÅENDE 
Utbildningen i Staffanstorps kommun håller hög 
kvalitet. Alla elever möts av höga förväntningar 
och ges stöd och stimulans för att nå kunskapsmå-
len och växa utifrån sina egna förutsättningar. Så 
ges alla barn en bra start i livet!

Barn och unga i Staffanstorps kommun har 
goda möjligheter till vidare studier efter genom-
förd grundskola. Det finns möjligheter för elever 
och föräldrar att välja skola med olika inriktning 
och driftsform.  För att garantera kvalitet i skolan 
genomförs ett systematiskt kvalitetsarbete på alla 
nivåer. Barn, elever och deras föräldrar är delak-
tiga och engagerade. Barn och unga möts av 
trygghet och ett utbud av meningsfull sysselsätt-
ning och intressanta fritidsaktiviteter. 

Ungdomscoach i skolan
Ungdomscoacher på skolorna är positiva vuxna 
förebilder vars arbete går ut på att se, lyssna till 
och stödja eleverna. Deras uppsökande arbete 
motiverar ungdomar till meningsfull fritidssyssel-
sättning. Fältassistenter och ungdomscoacher 
utgör ett stöd för ungdomar. Ungdomscoacher 
placerade på 7-9-skolorna är en länk mellan den 
tid ungdomarna vistas i skolan och ungdomarnas 
fritid med fokus på att främja ungas välmående 
och förebygga psykisk ohälsa.

Trygg i skolan
Förskolan och skolan är barn och elevers arbets-
plats där de har en bra och säker arbetsmiljö som 
är fri från diskriminering, trakasserier och krän-
kande behandling. På varje förskola och skola 
finns en likabehandlingsplan och en plan mot 
kränkande behandling. Planerna visar de långsik-
tiga insatserna för att främja barn och elevers lika 
rättigheter och beskriver det förebyggande arbete 
som anpassas för varje verksamhet. Planerna 
innehåller rutiner för att upptäcka, utreda och 
förhindra diskriminering, trakasserier och krän-
kande behandling. Barn, elever och föräldrar är 
delaktiga i det kontinuerliga arbetet med planerna.

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

Resultat: Måluppfyllelse de första tre åren, sista 
året under målet (2013: 95,3 procent, 2014: 86,1 
procent).

Meritvärde
Det genomsnittliga meritvärdet för elever 
årskurs nio ska uppgå till minst 215. 
Meritvärdet av grundskolans eller special-

skolans betyg utgörs av summan av betygsvärdena 
för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg.
Resultat: Målet uppfyllt de sista tre åren (2014: 
221,1 procent).

Trygg skola
100 procent av alla barn ska i elevenkäter 
ange att de känner sig trygga i sin skolmiljö. 
Under början av perioden har sjunkande 

värden uppmätts.
Resultat: Den nedåtgående trenden har vänt och 
högre värde noteras för 2014, 92 procent.

Mobbning
100 procent av alla barn ska i elevenkäter 
ange att mobbning inte förekommer. 
Resultat: 92 procent uppger att mobbning 

inte förekommer.

Läskunnighet
Alla elever ska efter genomgången årskurs 
3 uppvisa läskunnighet. 
Resultat: Mätning enligt Skolverkets modell 

visar på en fortsatt ökning 2014 jämfört med åren 
innan. 94 procent uppvisar läskunnighet.

Utvecklingsmöjligheter
Skapa gynnsamma utvecklingsmöjligheter 
för tio- till tolvåringar. 
Resultat: Förbättrade värden 2014 jämfört 

med föregående mätning 2012.
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MANDATPERIODBESTÄLLNING

ARBETSLINJEN – EN SATSNING FÖR 
FRAMTIDEN
Arbetslinjen utgår från varje individs betydelse för 
arbetsmarknaden. Alla medborgare är resurser i 
ett arbetsmarknadsperspektiv, oavsett i vilken 
omfattning man kan arbeta och oavsett vilket 
behov av anpassning av arbetsplatser och indivi-
duella utvecklingsinsatser som finns. En effekt av 
detta synsätt blir att kostnaden för kommunen 
kan minska, samtidigt som medborgaren får en 
ökad livskvalitet.

Indikatorer på ett väl fungerande arbetsmark-
nadsarbete är Finsam-samarbete, antalet nya 
företagsetableringar och nätverksbyggande med 
lokala aktörer såsom Arbetsförmedlingen, före-
tagsorganisationer med flera.

Staffanstorps kommun satsar mycket på att få 
in unga i åldersgruppen 15-24 år på arbetsmark-
naden genom bland annat satsningar på 300 
ungdomspraktikplatser under sommaren och 
sommarlovsentreprenörer.

Arbetslöshet
Under mandatperioden ska arbetslösheten 
för 16-64 åringar minska till att vara 
hälften av den genomsnittliga arbetslöshe-

ten i Skåne. 
Resultat: Arbetslösheten är lägre än snittet i Skåne, 
men når inte den nivå som är målet.

Ungdomsarbetslöshet
Under mandatperioden ska arbetslösheten 
för 18-24 åringar minska till att vara max 
65 procent av den genomsnittliga arbetslös-

heten i Skåne. 
Resultat: Ungdomsarbetslösheten är lägre än 
snittet i Skåne, men når inte den nivå som är 
målet.

Försörjningsstöd
Den genomsnittliga tidsperioden, per 
hushåll, för försörjningsstöd ska under 
mandatperioden minska till den nivå som 

rådde 2009. 
Resultat: Siffran är lägre än vid periodens början 
men når inte 2009 års nivå.

Arbetstillfällen
Antalet arbetstillfällen i Staffanstorps 
kommun ska under mandatperioden öka 
med två procent. 

Resultat: Detta mäts med SCB:s registerbaserade 
arbetsmarknadsstatistik. 2010 till 2013 har antalet 
arbetstillfällen ökat med sex procent.

Företagsklimat
Målet är att Staffanstorps kommun i 
Svenskt Näringslivs ranking ska vara en av 
de fem bästa kommunerna i Skåne. 

Resultat: Staffanstorp rankades som fjärde bästa 
företagarkommun i Skåne 2014. En förbättrad 
placering jämfört med basåret.

Företagsetableringar
Antal nyetablerade företag enligt Upplys-
ningscentralens Näringslivsanalys ska under 
mandatperioden öka. 

Resultat: I september 2013 har antalet företagseta-
bleringar ökat med 105 jämfört med basåret. 2014 
ökar antalet med ytterligare 60 företag.
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MANDATPERIODBESTÄLLNING

MEDBORGARNAS LIVSKVALITET I FOKUS
Kommunens verksamhet bygger på ett medborgar-
perspektiv och ska kännetecknas av en fungerande 
dialog med medborgarna, god sakkunskap, 
flexibilitet och professionalism. Hjälp och service 
ska utgå från hela människans behov och tjänster 
ska utformas utifrån individens behov. Handlägg-
ning ska ske med högsta möjliga effektivitet i varje 
enskilt fall utan att rättssäkerhet och dokumenta-
tion blir eftersatt. Det är viktigt att vid varje 
tillfälle prioritera att kommunicera på ett lättför-
ståeligt och proaktivt sätt och att medborgaren 
känner trygghet i den service som levereras. 

En hög tillgänglighet ska eftersträvas i alla 
verksamheter. Valfrihetssystem ska skapas när det 
är möjligt.

Nöjda medborgare
I medborgarundersökningen som SCB utför 
årligen, får våra medborgare tycka till om kom-
munen. I undersökningen betygsätts tre områden 
och nedan visas 2014 års resultat. 
• Medborgarnas uppfattning om Staffanstorps   
 kommun som en plats att bo och leva på:   
 Betygsindexet har ökat till 67. Genomsnittet i   
 118 andra kommuners mätningar är 60. De   
 faktorer som bidrar till det höga värdet i   
 Staffanstorps kommun är främst möjligheterna  
 till utbildning och arbete samt goda kommuni-  
 kationer. 
•  Medborgarnas uppfattning om Staffanstorps   
 kommuns verksamheter: Betygsindexet är i stort  
 sett oförändrat 60 (59). Genomsnittet i 118   
 kommuners mätningar är 54. De högsta   
 värdena har räddningstjänsten och vatten och   
 avlopp samt förskola och renhållning/sophämt-  
 ning. 
•  Medborgarnas uppfattning om inflytandet i   
 Staffanstorps  kommun: Betygsindexet är lägre   
 än tidigare år, 39 (44) medan genomsnittet i de  
 118 kommunerna är 40. Här är det information  
 – öppenhet samt kontakter som fått högst   
 betyg.

Kvalitetsdeklarationer 
Medborgaren ska genom kvalitetsdeklaratio-
ner kunna veta vad kommunen åtagit sig att 
leverera. Kvalitetsdeklarationer ska införas 

på verksamhet som innebär leverans till brukare 
eller medborgare. 
Resultat: Antalet kvalitetsdeklarationer har ökat 
under perioden.

Valfrihet 
Kunder ska uppleva valfrihet i sina service-
insatser. 
Resultat: Detta mäts i SCB:s årliga medbor-

garundersökning. 2014 sjönk indexvärdet med en 
procentenhet, men är högre än basåret.

Trygg service
Kunder ska uppleva trygghet i levererad 
service. 
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 medborgarundersökningar. 
Resultat: Servicemätningar visar ett högre värde 
2014 än tidigare år.

Effektiv service
En medborgare ska få återkoppling på ett 
ärende antingen med svar eller med namn- 
given handläggare inom två arbetsdagar.

Resultat: Mäts i Sveriges kommuners och lands-
tings jämförelseprojekt. Stigande värde 2014.

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

Resultat: Staffanstorp har bra värden i denna 
mätning. Polisen har inte gjort någon mätning 
2014.
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MANDATPERIODBESTÄLLNING 

ATTRAKTIV LEVNADSMILJÖ
Staffanstorps kommun ska vara en attraktiv 
boendekommun som erbjuder olika upplåtelsefor-
mer. Ett ökat bostadsbyggande ska ge nya invå-
nare möjlighet att bo och leva i kommunen. Det 
innebär också att tillväxten ska vara balanserad. 
Förskolor, skolor, vård, omsorg och all annan 
kommunal service ska anpassas till den tillväxt 
som ett ökat antal nya invånare innebär. 

Staffanstorps kommun lägger stor vikt vid att 
kommuninvånarna – de redan boende och nya 
som flyttar in – upplever att kommunen skapar 
förutsättningar för en bättre levnadsmiljö och 
därför väljer Staffanstorp istället för någon annan 
kommun.

Mötesplatser och aktiviteter
Staffanstorps kommun satsar på att skapa mötes-
platser för invånarna och på att uppmuntra och 
hjälpa näringsliv, föreningsliv och enskilda 
medborgare att fylla dessa med aktiviteter.

Ett exempel på detta är den årliga Guldkvällen 
som Staffanstorps kommun och Business Port 
Staffanstorp arrangerar i samarbete med Företags-
gruppen i Staffanstorp, Företagarna Staffanstorp, 
LRF, Färs & Frosta Sparbank, Sparbanken Skåne, 
Handelsbanken, SEB samt Staffanstorps Handels-
förening.

Guldkvällen hålls i maj varje år och 2014 
delades tolv priser ut: Trygghetsambassadör, Årets 
Idrottsprestation, två stycken Årets Barn- och 
ungdomstipendier, Årets Eldsjäl (Sparbanken 
Skåne), Guldkornet 2014, Årets Landsbygdsföre-
tag, LRF:s pris, Företagarnas Årets Företagare, 
Företagsgruppens Årets Företagare, Årets Nä-
ringslivspris samt priset Med hjärtat på rätta 
stället.

Taxeringsvärde
Staffanstorps kommun ska bibehålla, 
utveckla och erbjuda attraktiva boendemil-
jöer. Taxeringsvärdet på fastigheter ska öka 

relativt övriga Sydvästskåne.
Resultat: Taxeringsvärdet relativt Sydvästskåne 
utvecklas positivt under 2014.

Flyttnetto
Staffanstorps kommun ska bibehålla, 
utveckla och erbjuda attraktiva boendemil-
jöer. Flyttnettot mot kommuner i Sydväst-

skåne ska vara positivt.
Resultat: Flyttnettot under 2014 är positivt.

Boendemiljö
Staffanstorps kommun ska bibehålla, 
utveckla och erbjuda attraktiva boendemil-
jöer. Antal medborgare som, enligt SCB:s 

NöjdMedborgarIndex, kan tänka sig att rekom-
mendera Staffanstorp som en plats att bo på ska 
öka.
Resultat: Indexvärdet är oförändrat jämfört 
basåret och föregående år.

Boende för äldre
Anpassade boendeformer för äldre, med 
olika servicenivåer, ska ge en möjlighet att 
bo kvar i ordinärt boende. Behovet av 

platser i särskilt boende ska inte öka i proportion 
till ökningen av äldre.
Resultat: Staffanstorps kommun uppfyller målet.

Yttre miljö
Den yttre allmänna miljön i Staffanstorps 
kommuns tätorter ska upplevas som 
attraktiv av kommunens medborgare och 

besökare. Värdet i NöjdMedborgarIndex från 
SCB:s undersökning ska förbättras.
Resultat: Oförändrat indexvärde under mandatpe-
rioden.

Mötesplatser
Genom att skapa attraktiva mötesplatser 
för medborgarna ska möjlighet ges till en 
aktiv och attraktiv fritid. Värdet i Nöjd-

MedborgarIndex från SCB:s undersökning ska 
förbättras.
Resultat: Indexvärdet har ökat varje år under 
mandatperioden.

Nybyggnation
Staffanstorps kommun ska skapa förutsätt-
ningar för nybyggnation av minst 100 
bostäder per år.

Resultat: Under perioden har sådana förutsätt-
ningar skapats.
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POLITISK ORGANISATION I KOMMUNEN

MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderaterna 19 Miljöpartiet 2

Centerpartiet 2
Sveriges Pensionärers 
Intresseparti 1

Folkpartiet 3 Staffanstorpspartiet 1

Kristdemokraterna 1 Sverigedemokraterna 2

Socialdemokraterna 10

POLITISK ORGANISATION 
I KOMMUNEN
Staffanstorpskommun styrdes av Moderata Samlingspartiet sedan 
valet 2010 fram till årsskiftet 2014/2015. Moderaterna hade 19 av 41 
mandat i fullmäktige och var därmed största parti.

Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden

Tekniska nämnden

Kultur- och
fritidsnämnden

Barn- och 
utbildningsnämnden

Socialnämnden

Kommunstyrelsen

ValnämndenRevisorer

Kommunfullmäktige
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POLITISK ORGANISATION I KOMMUNEN

Dåvarande kommunstyrelsen från vänster: Nino Vidovic (M), Carina Dilton (S), Tina 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).

KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-31
Namn Parti  Uppdrag 

Christian Sonesson (M)  ordförande

Liliana Lindström (M)  1:e v ordförande 

Pierre Sjöström (S)  2:e v ordförande 

Torbjörn Lövendahl (S)  ledamot

Berit Lagergren (M)    ledamot 

Nino Vidovic (M)    ledamot 

Yvonne Nilsson (C)  ledamot 

Laila Olsen (S)    ledamot 

Tina Xhemajli (M)    ledamot 

Eric Tabich (M)    ledamot 

Carina Dilton (S)    ledamot 

Bertil Persson (M)    ledamot 

Helene Öhman (FP) ledamot 
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ORGANISATION I 
KONCERNEN
Kommunkoncernen omfattar Staffanstorps kommun med dess 
nämnder samt företag som kommunen på grund av andelsinnehav har 
ett väsentligt inflytande över. Hit räknas företag med en ägarandel 
över 20 procent. 

ORGANISATION I KONCERNEN

Utöver kommunens egna nämnder så finns det ett 
samarbete med några övriga kommuner i samar-
betsnämnder. De samarbetsnämnder som finns vid 
utgången av 2014 är Samarbetsnämnd (IT), 

Samarbetsnämnd 2 (Geoinfo) samt Samarbets-
nämnd 3 (Löneservice). Från och med 2012 är 
Staffanstorps kommun med i Samordningsförbun-
det Burlöv-Staffanstorp (Finsam). 

Kommunkoncernen

Kommunens samlade verksamhet

Samägda företag utan 
betydande inflytande

Kommunens 
egen verksamhet

Kommunens 
koncernföretag

Minst 20% innehav

Staffanstorps 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 3,5%

Sydvatten AB 2,6%

Kommunassurans Syd  
Försäkringsaktiebolag 1,9%

Kommuninvest AB 0,3%

Kommunal
entreprenad
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KOMMUNALA ENTREPRENADER
Delar av kommunens verksamhet, såsom äldreom-
sorg och markteknik, utförs på entreprenad. För 
att en kommunal entreprenad ska anses föreligga 
förutsätts att:
• Det finns ett avtal mellan kommunen och   
 producenten om att denna ska bedriva kommu- 
 nal 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 entrepre-
nader eftersom de tillkommer genom avtal med 
staten.

ORGANISATION I KONCERNEN

Kostnaden för den verksamhet som för Staffans-
torps kommuns del utförs på entreprenad uppgår 
under 2014 till 165,3 mnkr (153,5 mnkr) vilket är 
en ökning med 11,8 mnkr eller 7,7procent i 
jämförelse med föregående år. Förändringen avser 
främst vård och omsorg. Vård och omsorg utgör 
den största delen av kostnaderna följt av skötsel 
av vägar och grönytor/parker. 

Nedan framgår de företag som kommunen har 
anlitat för kommunala entreprenader under 2014 
där beloppet överstiger 100 tkr.

Företag Tjänst Avtalstid

Attendo Care Särskilt boende 2008-2015

Attendo-LSS Boende för funktionshindrade, korttidsverksamhet 2013-2018

Attendo-LSS Dagligverksamhet 2008-2015

Bergkvarabuss Skolskjutsar 2013-2016

Green Landscaping AB Grönytor, idrottsanläggningar utomhus 2013-2018

HSB Skåne Särskilt boende Avslutades 2014

Humana Personlig assistans 2008-2015

Humana Omsorg Särskilt boende 2012-2015

ISS Facility Services AB Kost 2012-2015

ISS Facility Services AB Städtjänster i Skåne Städning 2014-2016

Kraftringen Sverige AB Gatubelysning 2011-2015

PEAB Sverige AB Gata/väg, VA-ledningar 2008-2015

Samres Färdtjänst 2014-2017

SITA Sverige AB Hushållsavfall 2011-2018

Sodexo Hjälpmedel Förlängning pågår

Sodexo Städning, kost ordinärt boende Avslutades 2014
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EKONOMISKA ENGAGEMANG MELLAN KOMMUNEN OCH KOMMUNENS KONCERNFÖRETAG  

ORGANISATION I KONCERNEN

och de kommunägda bolagen. 

 Bidrag, tillskott, utdelning, mnkr

Enhet Givna Mottagna

Staffanstorps kommun 10

Staffanstorps Kommunfastigheter AB 10

Staffanstorps kommuns inköp från de kommunal-
ägda bolagen uppgår till 105,4 mnkr och avser 
främst hyreskostnader och åtgärder på hyrda 
lokaler. Kommunens försäljning till de kommunal-
ägda bolagen uppgår till 8,2 mnkr varav de största 
posterna avser borgensavgift och VA-avgifter. 

När det gäller fordringarna som kommunen har 
på de kommunalägda bolagen består de främst av 
borgensavgift. Skulderna som kommunen har till 
bolagen avser framförallt hyresskulder och avräk-
ning avseende förvaltningen av reningsverket. 

Nedanstående schema visar en samlad bild över de 
ekonomiska engagemangen mellan kommunen 

Intäkter, kostnader, fordringar och skulder, mnkr

Försäljning Mellanhavanden Borgen

Enhet Köpare Säljare Fordran Skuld Givare Mottagare

Staffanstorps kommun 105,4 8,2 5,7 23,5 1 239,3

Staffanstorps Centrum AB 3,3 0,2 3,3 1 239,3

Staffanstorps hus AB 0,5 0,1

Staffanstorps Kommunfastigheter AB 4,2 103,8 23,0 2,4

Staffantorps Energi AB 0,2 1,3 0,5

 
 
De bolag som ingår i kommunkoncernen men inte 
finns med i ovanstående tabell har Staffanstorps 
kommun inte haft några väsentliga transaktioner 
med under 2014.

I bokslutet 2013 bokfördes en anteciperad utdel-
ning om sex mnkr från Staffanstorps Centrum AB 
till Staffanstorps kommun. Utdelningen verkställ-
des inte efter ett beslut av bolagets årsstämma. 
Fordran som fanns mot Staffanstorps Centrum AB 
om sex mnkr, som uppstod i samband med upp-
bokning av anteciperad utdelningen, har bokats 
som en nedskrivning av fordran under 2014 och 
därmed påverkat kommunens resultat negativt.

Kommunfullmäktige beslutade 2014: §156 att 
till Staffanstorps Kommunfastigheter AB utdela ett 
driftsbidrag om tio mnkr samt att ge Kommunsty-
relsen i uppdrag att bland annat teckna ett nytt 
hyresavtal med Staffanstorps Kommunfastigheter 
AB. Bidraget har bokförts som en jämförelsestö-
rande post under finansiella kostnader. 
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ORGANISATION I KOMMUNEN

ORGANISATION I 
KOMMUNEN

Ekonomi/
ekonomiservice

Kansli

Kost

Centrala funktioner

Kommundirektör Staben

Arbetsmarknad Räddningstjänst Utvärdering och 
kommunikation

Arbetsmarknads-
enhet

Medborgarkontor

Medborgarkontor

Utvärdering

Kommunikation

Humanistisk service Intern service Stadsbyggnad

Barn och 
utbildning

Vård och omsorg

Vård och omsorg

Exploatering

Teknik

Miljö

Plan och bygg

GEO-info

Socialpsykiatri

Produktion
Vård och omsorg

Förebyggande

Individ- och 
familjeomsorg

Kultur och fritid

Skola och förskola

Resurscentrum
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OMVÄRLDSANALYS

OMVÄRLDSANALYS
Svagare internationell utveckling fördröjer återhämtningen.

OMVÄRLDENS EKONOMIER GÅR I OTAKT 
Tillväxten i den amerikanska ekonomin har 
etablerat sig på en stabil nivå och arbetslösheten 
har minskat snabbt. Den understiger nu sex 
procent, klart lägre än den amerikanska central-
bankens (Fed) gräns för när penningpolitiken bör 
bli mindre expansiv. I linje med detta upphörde 
Fed:s köp av statsobligationer helt under oktober 
och det är troligt att reporäntan kommer att höjas 
under 2015. 

Utvecklingen på andra viktiga svenska export-
marknader har varit blandad. I Storbritannien har 
den ekonomiska utvecklingen varit förvånansvärt 
stark och den brittiska ekonomin förväntas visa 
fortsatt styrka kommande år.

I våra nordiska grannländer har den ekonomis-
ka utvecklingen dock gått i motsatt riktning.

Tillväxten i Euroländerna sammantaget är 
fortsatt mycket svag. Euroområdet lider av alltför 
låg inhemsk efterfrågan – offentlig konsumtion
växer bara marginellt, privat konsumtion med 
under en procent och trots tillgång till kapital och 
låga räntor växer investeringarna med bara drygt 
en procent. Den osäkerhet som råder om det 
ekonomiska läget och den framtidstro som verkar 
saknas håller inte bara tillbaka hushållens konsum-
tion utan även företagens investeringsvilja, detta 
trots den mycket expansiva penningpolitiken. ECB 
har signalerat utökade köp av finansiella tillgångar 
under början av 2015 och EU-kommissionen 
försöker hitta former för att stimulera investering-
arna. Frågan är om detta räcker eller om man blir 
tvungen att använda direkta finanspolitiska stimu-
lanser. 

SVERIGE BEROENDE AV STARK INHEMSK 
EFTERFRÅGAN 
Inte bara omvärlden går i otakt. Svensk ekonomi 
har dämpats markant sedan uppsvinget under 
andra halvåret 2013. Trots det fortsätter sysselsätt-
ning och arbetade timmar öka i god takt. I denna 
spretiga bild klarar sig skatteunderlaget förvånans-
värt bra, med reala ökningar runt två procent i år 
och nästa år. Detta främst tack vare den starka 
ökningen av antalet arbetade timmar.

Den fortsatt relativt svaga tillväxten internatio-
nellt gör att återhämtningen i svensk ekonomi 

väntas blir mera utdragen. Vanligtvis brukar 
efterfrågan i omvärlden via exporten lyfta den 
svenska ekonomin ur lågkonjunkturer, men denna 
gång är förutsättningarna för en sådan utveckling 
inte lika uppenbara. För att den svenska ekonomin 
ska nå konjunkturell balans på ett par års sikt 
krävs därför en relativt stark tillväxt i inhemsk 
efterfrågan. Förutsättningarna är ganska goda. 
Hushållens, företagens och den offentliga sektorns 
finansiella ställning är i utgångsläget stark.

Överskottet i bytesbalansen motsvarade ifjol 
6,6 procent av BNP vilket få andra jämförbara 
länder kommer i närheten av. Fortsatt mycket låga 
räntor och en allt starkare framtidstro bidrar 
tillsammans med ett i utgångsläget högt finansiellt 
sparande till att hushållens konsumtionsutgifter och 
företagens investeringar kan fortsätta att öka i 
snabb takt 2016 och 2017. Inhemsk efterfrågan 
stärks också av att den kommunala konsumtionen 
växer snabbt. 

UTMANINGARNA KVARSTÅR
Staffanstorp bedöms ha en stark finansiell ställ-
ning, men utmaningen kvarstår att främja fortsatt 
finansiell styrka och en stabil kommunal verksam-
het över konjunkturcykler och perioder av stora 
infrastrukturella satsningar.

En växande befolkning skapar ett behov av fler 
verksamhetslokaler. Planerade ny- och ombyggna-
tioner kommer att medföra ökande genomsnitts-
hyror och perioder av låg nyttjandegrad. Detta 
samtidigt som skatteintäkterna från inflyttade 
medborgare stärker resultatet först två år i efter-
skott. Fortsatt höga investeringsvolymer de 
kommande åren medför att de finansiella kostna-
derna beräknas öka med såväl större lånevolymer 
som högre räntor.

Sammantaget innebär ovanstående ett ökat 
tryck på verksamhetsutrymmet varför verksamhe-
ternas nettokostnadsutveckling ställd i relation till 
utvecklingen av skatteintäkter och statsbidrag 
måste minska. Det är en absolut nödvändighet att 
arbetet med att uppnå effektiviseringsvinster och 
en balanserad tillväxt fortgår.  
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

GOD EKONOMISK
HUSHÅLLNING
Mandatperiodbeställningen, beslutad av Kommunfullmäktige år 2011, 
anger vilka verksamhetsområden som ska prioriteras särskilt, samt 
vilka mål som ska uppnås under mandatperioden. Dessa har komp-
letterats med genomförandeplaner, 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.

När mandatperioden nu nått sitt slut kan det 
konstateras att tre av fyra ekonomiska mål 
uppnåtts.  

En grundläggande förutsättning för god hus-
hållning är positiv balans mellan löpande intäkter 
och kostnader för att skapa utrymme för finansie-
ring av framtida investeringar. Enligt mandatperi-
odsbeställningen skulle resultatet för perioden 
minst uppgå till en procent av skatteintäkter och 
utjämning. Det beräknade genomsnittliga resulta-
tet för mandatperioden uppgick till 3,1 procent. 
Målet har därmed uppnåtts. Det starka resultatet 
förklaras främst av försäljning av fjärrvärmeverket 
och mark, återbetalning av AFA premier och av 
att avsatta reserver inte använts.

Årets resultat i andel av skatteintäkter och kommunal-
ekonomisk utjämning (procent)

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Staffanstorp 4,6 3,0 6,6 3,0 2,2  0,8

Skåne län 3,9 4,4 2,0 2,5 2,8

Alla kommuner 2,2 3,0 1,7 2,4 2,1

  
Generellt brukar ett resultat över tid på mellan två 
och tre procent betraktas som god hushållning då 
ett sådant resultat ger utrymme att skattefinansiera 
löpande reinvesteringar i normal takt. Nyckeltalet 
har för Staffanstorps kommun överstigit två 
procent varje enskilt år mellan år 2002-2013. Det 
genomsnittliga resultatet för perioden 1993-2014 
uppgår till 3,6 procent.

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger 
hur stor andel av tillgångarna som är finansierade 
med eget kapital och beskriver långsiktig betal-
ningsförmåga. De tillgångar som inte är finansie-
rade med eget kapital finansieras med lån. Målet 

för soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen fick 
inte understiga 21 procent vid utgången av 2014.

Beslutet innebar att delar av det sedan tidigare 
år upparbetade kapitalet skulle användas för 
infrastrukturella satsningar under mandatperio-
den. Soliditeten uppgick vid slutet av år 2014 till 
19,8 procent, något sämre resultat än planerat. 
Främsta förklaringen är att den så kallade RIPS-
räntan som används för att nuvärdesberäkna 
pensionsskulden sänktes två gånger, år 2011 och 
år 2013 med 0,75 procentenheter per gång, totalt 
76 mnkr.

Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen (procent)

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Staffanstorp 26,0 25,5 23,2 22,3 21,4 19,8

Skåne län 23,2 26,3 23,3 25,7 25,1

Alla kommuner 1,8 6,3 2,8 4,5 3,7

Staffanstorp har från år 2009 uppvisat vikande 
soliditet. Utvecklingen för genomsnittet i Skåne 
och för riket har varierat. 

Kommunerna kan finansiera investeringar
genom egna medel, som genereras genom över-
skott i resultaträkningen och avskrivningar, eller 
genom externa lån. Enligt den ekonomiska 
prioriteringen i mandatperiodsbeställningen skulle 
minst 50 procent av investeringarna i den skattefi-
nansierade verksamheten finansieras med egna 
medel. I ett längre perspektiv är målsättningen 100 
procent eller mer vilket innebär att ett utrymme 
skapas för amortering och/eller förstärkt likviditet. 
Det beräknade genomsnittliga självfinansierings-
graden för mandatperioden har uppgått till 147 
procent. Målet har därför uppnåtts.
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Vid en jämförelse av självfinansieringsgraden av 
samtliga investeringar det vill säga inklusive de 
avgiftsfinansierade verksamheterna understiger 
nyckeltalet 100 procent under hela mandatperio-
den.

Andel av nettoinvesteringarna som finansierats av årets 
resultat och avskrivningar (procent)

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Staffanstorp 100 43 89 59 66 42 

Skåne län 82 86 73 74 77  

Alla kommuner 82 85 71 77 79  

För perioden 2009-2013 har Staffanstorps kom-
mun genomsnittligt uppvisat lägre självfinansie-
ringsgrad jämfört med såväl Skåne som riket.

Målsättningen om positivt kassaflöde i den 
avgiftsfinansierade verksamheten blev uppfylld år 
2014 (Renhållningen +642 tkr  och VA -43 tkr). 

Av kommunens verksamhetsaktiviteter som 
anges i genomförandeplanen 2014 har 75 procent 
av målen helt eller delvis uppfyllts.

För samtliga avvikelser mot uppsatta mål finns 
åtgärdsförslag angivna. Anledningarna till avvikel-
serna avseende de verksamhetsmässiga priorite-
ringarna är att genomförandeplanens mål fast-
ställts sent under året samt att vissa projekt inte 
startat eller har försenats.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Ekonomisk prioritering Uppfyllt Delvis uppfyllt Inte uppfyllt

Resultatet i andel av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjäm-
ning ska minst motsvara en procent för åren 2011-2014.

1

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska minst uppgå till 21 
procent år 2014. 

1

Investeringar i den skattefinansierade verksamheten ska till minst 
50 procent finansieras av årets resultat och avskrivningar under åren 
2011-2014.

1

Kassaflödet i avgiftsfinansierad verksamhet ska vara positivt. 1

Verksamhetsmässig prioritering Uppfyllt Delvis uppfyllt Inte uppfyllt

Barn och ungas lärande och välmående. 16 3 1

Arbetslinjen – en satsning för framtiden. 3 0 2

Medborgarens livskvalitet i fokus. 4 17 6

Attraktiv levnadsmiljö. 10 6 11

TOTALT 36 26 21

 

Det kan konstateras att verksamheten i allt 
väsentligt bedrivs inom de ramar som angivits för 
en önskad finansiell ställning och utveckling. Mer 
detaljerad information finns i bilagan God ekono-
misk hushållning 2014.

BALANSKRAVET
Kommuner och landsting får inte besluta om en 
budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om 
resultatet ändå blir negativt måste detta återställas 
inom de närmaste tre följande åren. Årsredovis-
ningen ska innehålla en balanskravsutredning och 
enligt denna kan konstateras att Staffanstorps 
kommun uppfyller kommunallagens krav. Sedan 
införandet av balanskravet år 2000 har Staffans-
torps kommun inte haft några underskott att 
täcka.

Balanskravsutredning 2013 och 2014

2014 2013

Årets resultat 7,8 20,9

Samtliga realisationsvinster -0,1 -0,8

Realisationsvinster enligt undantags-
möjligheten

Realisationsförluster enligt undan-
tagsmöjligheten

Orealiserade förluster i värdepapper

Återföring av orealiserade förluster i 
värdepapper

Årets resultat efter balanskravsjus-
teringar 7,7 20,1

Medel till Resultatutjämningsreserv -1,4

Medel från Resultatutjämningsreserv

Synnerliga skäl sänkning av RIPS-
räntan 35,7

Årets balanskravsresultat 7,7 54,4
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RESULTATUTJÄMNINGSRESERV
Kommunen kan enligt särskild lagstiftning reser-
vera delar av ett positivt resultat i en resultatut-
jämningsreserv. Denna reserv kan sedan användas 
i balanskravsutredningen för att utjämna intäkter 
över en konjunkturcykel. Av tidigare års resultat 
har totalt 15,4 mnkr (åtta mnkr av 2010 års 
resultat, sex mnkr av 2012 års resultat och 1,4 
mnkr av 2013 års resultat) avsatts till fonden. 

Avsättning får ske då det egna kapitalet är 
positivt och med det belopp som motsvarar lägst 
antingen den del av årets resultat eller årets 
resultat efter balanskravsjustering som överstiger 
två procent av summan av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning. Fonden får 
maximalt uppgå till fem procent av det egna 
kapitalet. Då inte något av resultatnivåerna 
överstiger två procent är avsättning till fonden inte 
möjlig. 

Enligt kommunallagen får uttag från fonden ske 
för att täcka ett negativt balanskravsresultat under 
perioder av svag skatteunderlagsutveckling. Då 
skatteunderlagsutvecklingen inte bedömts vara 
svag och det balanskravsavstämda resultatet varit 
positivt är uttag från fonden inte aktuellt.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV DEN 
EKONOMISKA STÄLLNINGEN 
Med utgångspunkt ifrån resultaten som de senaste 
fem åren överstigit tre procent av skatteintäkter 
och kommunalekonomisk utjämning, de senaste 
22 åren överstigit tre procent och en soliditet som 
inklusive pensionsskulden uppgår till 20 procent, 
kan Staffanstorps kommun anses ha en stark 
ekonomisk ställning. 

De kommande åren kommer dock att föra med 
sig stora utmaningar i form av ökade behov till 
följd av demografiska förändringar, vilket förutsät-
ter fortsatt stark fokus på budgetföljsamhet och 
långsiktig strategisk verksamhetsstyrning.

Kommunkoncernen har sedan 2013 uppvisat 
negativa årliga resultat. För 2014 förklaras detta 
främst av nedskrivning av värdet på nio fastighe-
ter, men det kan konstateras att det underliggande 
resultatet uppvisar ekonomisk obalans inom 
Staffanstorps kommunfastigheter AB (SKF). Detta 
är främst kopplat till ett antal olika hyressätt-
ningsmodeller. Vid en detaljerad analys av SKF:s 
ekonomiska situation i höstas konstaterades att 
det fanns skäl för att införa en ny modell för att 
skapa mer långsiktigt hållbara förutsättningar. 
Utifrån redovisad riskanalys förväntas den nya 
hyressättningsmodellen förstärka Staffanstorp 
kommunfastigheter AB:s årliga resultatnivå, vilken 
bedöms vara i balans år 2020. Därefter ska ägaren 
kunna ställa krav på marknasmässig avkastning, 
positiv utveckling av det egna kapitalet och 
amortering av låneskulden.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Årets resultat (mnkr), Kommunkoncernen 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

35,6 41,5 19,5 68,7 -26,8 -159,3

Soliditeten i koncernen minskar till följd av det negativa 
resultatet.

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse (procent), Kommunkoncernen

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Staffanstorp 14,0 12,9 12,2 14,0 12,3 6,9 

Skåne 17,0 19,4 17,0 19,9 19,5

Riket 4,6 7,4 5,5 6,9 6,7

 
Långfristiga skulder (kronor/invånare), Kommunkoncernen 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Staffanstorp 55 744 64 385 71 991 71 172 72 292 66 522 

Skåne 30 324 31 893 33 791 35 424 38 883

Riket 35 522 36 433 39 017 40 403 42 260
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KÄNSLIGHETSANALYS

KÄNSLIGHETSANALYS
Kommunernas ekonomi påverkas av olika fakto-
rer. Några av de allra viktigaste faktorernas 
betydelse i mnkr beskrivs i tabellen bredvid. 
Plustecken visar att kostnaderna minskar/intäk-
terna 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 +/-49,0

1% högre/lägre skattekraft +/-9,5

1% löneökning -4,9

10 mnkr nya lån -0,2

10 mnkr minskad likviditet -0,1

10 heltidstjänster +/-4,4

 

EM-kval för damer på 
Staffansvallen 2014.
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INTERN KONTROLL

INTERN KONTROLL
Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning, 
se till att beslut vilar på korrekt underlag, skydda mot förluster eller 
förstörelse av koncernens tillgångar samt skydda personalen mot 
oberättigade misstankar om oegentligheter. 

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

Nämnder och styrelser ansvarar för den interna 
kontrollen inom det egna verksamhetsområdet. 
Internbudgetbeslutet på hösten innefattar även den 
interna kontrollplan som ska gälla för det avsedda 
budgetåret.

BEDÖMNING
De kommunala bolagen och samtliga nämnder har 
beslutat om interna kontrollplaner för året. 

Återrapportering har skett till samtliga nämnder/ 
styrelser med undantag för tekniska nämnden, 
miljö- och samhällsnämnden och den kommunala 
bolagskoncernen som avser att  återrapportera 
under år 2015. 

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

Den interna kontrollen inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde har sammantaget bedömts 
som svag. En översyn av styrelsens ansvar som 
arkivmyndighet visade på att i princip samtliga 
dokumenthanteringsplaner och hanteringsanvis-
ningar behöver ses över. Detta arbete har påbör-
jats och planeras vara klart år 2016. Vidare har 
rutinen för utbetalning av förlorad arbetsförtjänst, 
efter genomförd kontroll skärpts upp.  

Kommunen

Ingen 
kontrollplan 

beslutad Svag
Tillfreds-
ställande God

Mycket 
god

Återrapportering 
till nämnd/styrelse/
kommunfullmäktige

Kommunövergripande X November 2014

Kommunstyrelsen X November 2014

Tekniska nämnden Under 2015

Miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden

Under 2015

Kultur- och fritidsnämnden X Februari 2015

Barn- och utbildningsnämnden X December 2014

Socialnämnden X Februari 2015

Kommunala bolagen X Mars 2015
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MEDBORGARE

MEDBORGARE
Staffanstorps kommun har haft en konstant ökning av antalet invånare 
sedan 1990. Under 2014 ökade antalet invånare från 22 672 till 22 994. 

INVÅNARANTALET FORTSÄTTER ATT ÖKA 
Staffanstorps kommun har haft en konstant 
ökning av antalet invånare sedan 1990. Under 
2014 ökade antalet invånare från 22 672 till 22 
994. Ökningen är totalt 322 invånare (1,4 pro-
cent). 

Skillnaden mellan inflyttade och utflyttade är 
flyttningsnettot och utfallet för 2014 blev ett 
överskott på 87 invånare.

Befolkningsstrukturen visar att Staffanstorp är 
en kommun med relativt låg medelålder men att 
den ökar för varje år. Andelen barn och ungdomar 
(0-19 år) utgör 27 procent. Den arbetsföra befolk-
ningen utgör 54 procent och den äldre (65 år och 
äldre) 17 procent av Staffanstorps totala befolk-
ning.

Den åldersklass som visar störst procentuell 
ökning mellan åren 2006 till och med 2014 är 
åldersgruppen 80 år och uppåt. Den har ökat med 
nästan 54 procent. Därefter kommer åldersklassen 
65-79 år med en ökning på 40 procent. Åldersklas-
sen 0-6 år har ökat med 17 procent. Den markant 
ökande andelen äldre medför att behoven av olika 
former av äldreomsorg ökar. Även behovet av 
barnomsorg har ökat under åttaårsperioden. 

Demografi för Staffanstorps kommun år 2006-2014

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

2013 2 224 3 959 12 244 3 369 876 22 672

2014 2 261 4 033 12 355 3 433 912 22 994

Tabellen visar åldern vid respektive årsskifte. Källa: SCB.

LÄGENHETER OCH SMÅHUS
Under 2014 färdigställdes 43 småhus men däre-
mot inga lägenheter i flerbostadshus.
 
ARBETSMARKNAD
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 kommuns kvarstående sökande samt 
öppet arbetslösa.

Arbetslösa i Staffanstorp

År
Kvarstående

sökande totalt 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

2013 1 145 366

2014 1 103 324

Källa: Arbetsförmedlingen.

Antalet öppet arbetslösa i Staffanstorps kommun 
år 2014 var enligt arbetsförmedlingens definition 
324 personer vilket utgör 2,4 procent (2,7 pro-
cent) av gruppen 16-64 år. I riket var andelen 
öppet arbetslösa år 2014 enligt denna definition, 
3,4 procent (3,7). Utfallet innebär att antalet 
sjunkit något under år 2014 jämfört med perioden 
2011-2013.  
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MILJÖ

MILJÖ
Staffanstorps kommun arbetar aktivt med miljöfrågor. Kommunen har en 
energiplan som anger riktningen på energiarbetet. Fysiska åtgärder har 
också genomförts för att förbättra för kollektivtrafiken och för att 
inbjuda folk att gå och cykla istället för att köra bil. Vi arbetar med parker 
och naturområden och har genomfört en omfattande nyplantering av 
träd. När det gäller den bebyggda miljön pågår planläggning för 
nybyggnation i Hjärup Västerstad samt omvandling och förtätning inom 
området Sockerstan. Under 2014 har Staffanstorps kommun påbörjat ett 
arbete med en kommunövergripande Blåplan, en vägledning för den 
kommunala vattenplaneringen.

ENERGIPLAN
En 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 
energiförsörjning i kommunen. Hushållningen 
med energiresurser och begränsningen av klimat-
förändringarna 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 sparsamhet med de 
fysiska tillgångarna.

Energiplanen har fyra fokusområden för 
energiarbetet:
• 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.

FÖRBÄTTRADE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
KOLLEKTIVTRAFIK
Staffanstorps kommun har i samprojekt med 
Skånetrafiken under 2012-2013 anlagt bland 
annat ny busstation och ny cirkulationsplats för 
att kunna förbättra kollektivtrafiken mellan 
Staffanstorp och Malmö. Vid tidtabellskiftet i 
december 2012 genomförde Skånetrafiken de 
planerade förbättringarna i trafikeringen Malmö-
Staffanstorp, vilket innebär ökad turtäthet. 
Kommunen kommer att fortsätta att arbeta för 

förbättrad kollektivtrafik till Malmö och Lund 
med buss, genom att verka för att även Staffans-
torps tätort ska omfattas av Region Skånes 
superbusskoncept. 

I Hjärup arbetar kommunen med fyra detaljpla-
ner för att möjliggöra utbyggnaden av Södra 
stambanan till fyra spår. 

GÅ OCH CYKLA
Åtgärder har genomförts för förbättring av 
framkomligheten och trafiksäkerheten för att 
inbjuda människor till att gå och cykla istället för 
att köra bil. Det har bland annat anlagts en ny 
gång- och cykelväg utmed Sliparevägen och 
Sockerbruksvägen som binder samman Staffans-
torps tätort med cykelvägen till Lund.

PARKER OCH GRÖNT 
Under 2014 planterades många nya träd och 
buskar ute i grönområdena och gatumiljöerna. En 
annan viktig insats som fortlöper årligen är 
föryngrings- och försköningsarbetet av de befint-
liga planteringarna, något som genererat flera 
positiva kommentarer från medborgarna. 

Staffanstorps kommun jobbar aktivt med att 
utveckla de allmänna platserna till mer attraktiva 
och upplevelserika mötesplatser för medborgarna. 
Våra gröna omgivningar har stor inverkan på hur 
vi mår både fysiskt och psykiskt och det är inte 
utan anledning som parker brukar kallas ”stadens 
gröna lungor”. 

Några planteringar som genomfördes var 
fortsättningen på en trädallé i parkstråket väster 
om Vikingsro i Hjärup, återplantering och förskö-
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MILJÖ

ning efter vinterstormarna samt nyplantering på 
Trekantstorget i Staffanstorp. 

PLANLÄGGNING AV NY BEBYGGELSE
Huvudstrategin för markanvändningen i Staffans-
torps kommun är att bostadsutbyggnad ska ske i 
kollektivtrafik- och servicenära lägen. På så sätt 
kan ett hållbart resande och ett effektivt markut-
nyttjande gynnas. 

Som ett viktigt led i denna strategi påbörjades 
under 2014 planläggningen av Hjärup Västerstad, 
ett område med cirka 850 bostäder i direkt 
anslutning till Hjärups station. 

Den sedan tidigare pågående planläggningen av 
Sockerstan med cirka 1000 nya bostäder centralt i 
Staffanstorp är ett annat exempel. Här är tillgång-
en till pendelbusstrafik god och i framtiden kan 
också en trafikering med pågatåg på Simrishamns-
banan komma till stånd. 

I respektive planeringsprojekt läggs också stor 
vikt vid att skapa gena och trygga stråk för 
oskyddade trafikanter för att ytterligare uppmunt-
ra ett minskat bilanvändande. 

Klimatförändringarna och den ökande risken 
för stora regn hanteras i planeringen genom att 
mark och byggnader höjdsätts på ett sådant sätt 
att byggnader inte riskerar att skadas vid över-
svämningar.

VATTENRÅD
Sedan 2009 har man i Segeåns samt i Höje ås 
avrinningsområde, organiserat sig i vattenråd. Ett 
vattenråd är en samverkansform där kommuner, 
näringsliv och olika intresseorganisationer gemen-
samt för en diskussion kring de lokala vattenresur-
serna, för att kunna uppfylla de åtgärder som 
krävs enligt EG-direktivet; Ramdirektivet för 
Vatten.

Under 2008 fastställde Vattenmyndigheten 
status på våra vattendrag och för både Segeåns 
och Höje ås del blev det ett nedslående resultat. 
För att kunna nå en högre status krävs ett samar-
bete mellan alla de som påverkar vattenförekoms-
ternas status. Beslut om förvaltningsplan, åtgärds-
program, miljökonsekvensbeskrivning samt 
miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenföre-
komster har fattats av Vattenmyndigheten 2009-
12-15, vilket gäller för perioden 2009-2015. 
Sveriges kommuner arbetar idag med vattenför-
valtning och vattenplanering som grundar sig på 
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram och miljö-
kvalitetsnormer. Sedan 2011 rapporterar varje 
kommun årligen sitt arbete med vattenfrågor, 
utifrån dessa båda dokument. 

SEGEÅ VATTENDRAGSFÖRBUND OCH 
VATTENRÅD
Segeåns ursprungliga avrinningsområde omfattar 
340 km². Inom ramen för arbetet med vattenrådet 
har en del av den kil som ligger mellan Segeåns 
och Höje ås avrinningsområde och som är belägen 
i Staffanstorp och Burlövs kommuner, även 
integrerats i Segeåns Vattendragsförbund och 
Vattenråds ansvarsområde. Den totala ytan som 
projektet arbetar med blir således 358 km².

Segeåprojektet är ett samarbetsprojekt mellan 
kommunerna i Burlöv, Lund, Malmö, Staffans-
torp, Svedala, Trelleborg och Vellinge samt ett 
flertal företag och dikningsföretag. Projektet 
arbetar främst med konkreta åtgärder för att öka 
vattenmagasineringsförmågan i landskapet, öka 
den biologiska mångfalden samt att öka areal av 
vattennära rekreationsområden kring tätorterna. 
Åtgärderna ska även reducera mängden kväve och 
fosfor i vattenmiljöerna. Arbetet med vattenvår-
dande åtgärder har under 2014 fortsatt i enlighet 
med Segeåns vattenvårdsplan. 

Ett flertal informationsprojekt har påbörjats 
under 2014. Segeåns Vattendragsförbund och 
Vattenråd ser det som mycket viktigt att barn och 
ungdomar i skolan får möjlighet till kunskap och 
så kallad närkontakt med vattenmiljöer. Vattenrå-
det har under 2014 fått bidrag från Region Skånes 
miljövårdsfond för att utöka stödet till lärarna vad 
gäller undervisningen om vatten. Projektet ska 
bland annat erbjuda lärare utbildning i exkur-
sionsteknik och kunskaper kring Sege å.

HÖJE Å VATTENRÅD
Höje ås avrinningsområde omfattar ett 316 km² 
stort område. Markanvändningen inom avrin-
ningsområdet domineras av åkermark, som utgör 
60 procent av den totala arealen. En relativt stor 
yta, 12 procent, utgörs av tätorter varav de största 
är Lund, Staffanstorp, Lomma, Dalby och Genarp.

Höje å projektet är en miljösatsning och drivs 
som ett samarbete mellan Lunds, Staffanstorps 
och Lommas kommuner. Målsättningen med 
projektet är att begränsa transporten av närings-
ämnen 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 landskapsvårdsplan för 
Höje å, vilken innehåller exempel på bland annat 
anläggningar av gångstråk och restaurering av 
vattendrag. 

I en tid av klimatförändringar, arbetar projektet 
numera även med åtgärder som ökar vattenmaga-
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sineringsförmågan i landskapet för att undvika 
framtida översvämningar. 

Under hösten 2014 beslutades om ett nytt 
samarbetsavtal, med ett tillhörande åtgärdspro-
gram, avtalet löper mellan 2015-2021.

BLÅPLAN 2015-2020
Under 2013 slutförde både Segeåns Vattenråd och 
Höje å Vattenråd projekt med målet att ta fram ett 
heltäckande GIS-baserat vattenstrategiskt plane-
ringsunderlag för Segeå respektive Höje å avrin-
ningsområde. 

Staffanstorps kommun har med detta som 
underlag, under 2014 fortsatt ett arbete med att 
göra en kommunövergripande Blåplan, ett doku-
ment som ska vara vägledande för arbetet i den 
kommunala vattenplaneringen.

I första hand ska Blåplanen fungera som en 
förvaltningsövergripande VA-plan, men den ska 
även koppla samman de krav som ställs från 
Vattenförvaltningen och även ge en sammanfat-
tande bild av Staffanstorps kommuns vattenvårds-
arbete som huvudsakligen sker via mellankommu-
nala samarbetsorgan.

Blåplanen underlättar den kommuninterna 
samordningen och kommer att fungera som ett 
fördjupande underlag till en kommande översikts-
plan.

HÖJE Å DAGVATTENGRUPP 
Lund, Lomma och Staffanstorps kommuner 
drabbades alla, i olika stor omfattning av svåra 
översvämningar i början av juli 2007. Under ett 
års tid därefter arbetade tjänstemän från kommu-
nerna tillsammans med bland annat Länsstyrelsen, 
MSB, Trafikverket och Jordbruksverket för att 
sätta sig in i vidden av problemet. 

Syftet med arbetet i dagvattengruppen har efter 
det varit att, inom ramen för ett samarbete mellan 
kommunerna, studera möjligheterna att hantera 
de höga flöden som förekommer i Höje ås huvud-
fåra och i biflödet Önnerupsbäcken. Syftet har 
också varit att se över möjligheterna att samordna 
befintliga dikningsföretag och deras åtgärder inom 
avrinningsområdet.

Sedan hösten 2013 ingår dagvattengruppen som 
en verksamhet i Höje å vattenråd. Gruppen har 
under 2014 fortsatt att arbeta med åtgärder för att 
dämpa höga flöden, minska risken för översväm-
ningar och fördröja vatten i Höje å avrinningsom-
råde. Som exempel kan nämnas en utredning kring 
möjligheterna att fördröja det dagvatten från östra 
Lund som når Höje å vid Knästorps by via två 
stora dagvattenkulvertar.

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, Trelleborg, Lomma samt Burlöv. 
Näringslivet representeras av Akademiska Hus, 
Nordic Sugar, Sysav AB, Sydvatten och VA SYD.

Kommittén arbetar sedan 1964 med att beräkna 
storleken på vattentillgången, kartlägga vattenut-
tag och vattenkvalitet i Alnarpsströmmen samt 
även att trygga framtida vattenkvalitet.

Under 2014 har en översyn av verksamheten 
och verksamhetsområdet fortsatt. Nya frågor som 
kommittén avser att arbeta med är grundvatten-
skydd och riksintresset för grundvatten; högak-
tuella frågor som berör hela Sydvästra Skåne. 

Under 2014 beslöt man vid årsmötet att 
ombilda Samarbetskommittén för Alnarpsström-
men till Sydvästskånes Grundvattenkommitté. 
Vidare beslöts att samarbetsavtalet ändrades till 
att bli stadgar och att Trelleborgs kommun samt 
Sydvatten AB valdes in som nya medlemmar.

GEOGRAFISK INFORMATION
I alla de projekt som Staffanstorps kommun 
arbetar och är inblandad i är behovet av bra 
geografiskt underlagsmaterial och kart-/GIS-mate-
rial en förutsättning. Inom Geoinfoområdet 
arbetar Staffanstorps kommun kontinuerligt med 
att skapa förutsättningar för detta genom att 
tillhandahålla, redovisa och förvalta det geogra-
fiska materialet. 
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Det personalekonomiska bokslutet är framtaget med hjälp av den 
personalinformation som finns i kommunens löne- och personaladmi-
nistrativa system. 

Det personalekonomiska bokslutet redovisar:
• Antal tillsvidareanställda årsarbetare, personer   
 och deras genomsnittliga sysselsättningsgrad
• Ålders- och könsfördelning
• Frånvaroorsaker
• Pensionsavgångar
• Kostnader

TILLSVIDAREANSTÄLLDA ÅRSARBETARE 
Per den 31 december 2011 2012 2013 2014

Tillsvidareanställda 
årsarbetare 940 870 863 876

  varav kvinnor 757 665 689 703

  varav män 183 205 174 173

Motsvarar antal personer 1 032 949 962 938

  varav kvinnor 772 703 702 727

  varav män 260 246 260 211

Tillsvidareanställda med lön 2014 motsvarar 876 
årsarbetare. I tabellen anges antal årsarbetare 
2013 till 863. Detta avser samtliga anställda med 
eller utan lön. Denna siffra omfattar även långtids-
sjukskrivna, föräldralediga, tjänstlediga och 
övrigt. Minskning av antalet tillsvidareanställda 
personer totalt antas främst bero på att skollagen 
nu anger att endast lärare och förskollärare med 
legitimation får tillsvidareanställas. 

Det totala antalet årsarbetare inklusive timan-
ställda var år 2014 1070 årsarbetare vilket 
motsvarar 1 437 personer. 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden per den 
31 december 2014 var 91,28 procent vilket innebär 
en ökning jämfört med 2013 (90,62 procent). 

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

HELTID – DELTID, TILLSVIDAREANSTÄLLDA 
2011 2012 2013 2014

Kvinnor deltid i procent 29,79 24,75 29,43 28,57

Män deltid i procent 33,91 28,44 37,17 30,88

Tabellen anger hur stor andel inom respektive kön 
som arbetar deltid av totala antalet månadsavlö-
nade män och kvinnor. 

 

Kvinnor heltid  55 %

Kvinnor deltid 22 %

Män heltid 16 %

Män deltid 7 %

Mätt i relation till totala antalet tillsvidareanställda 
utgör deltidsarbetande kvinnor 22 procent och 
deltidsarbetande män sju procent.

ÅLDERSFÖRDELNING

335 av kommunens tillsvidareanställda är 50 år 
eller äldre per den 31 december 2014. Det motsva-
rar 37 procent av totala antalet. 

Medelåldern per den 31 december år 2014 var 
44,06 år och 2013 var den 45,76 år. 

Den genomsnittliga anställningstiden är 11,4 år. 

KÖNSFÖRDELNING
2011 2012 2013 2014

Kvinnor i procent 80,63 79,52 72,97 77,52

Män i procent 19,37 20,48 27,02 22,47
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Andelen män har konstant ökat fram till och med 
2013, för att därefter gå ner igen 2014. Könsför-
delningen är trots tidigare uppgångar ojämn. Detta 
beror till stor del på att den kommunala verksam-
heten består av traditionella kvinnoyrken. En 
viljeriktning i jämställdhetsplanen är dock att 
underrepresenterat kön ska utses till ledig befatt-
ning om det finns sökande av båda könen med 
likvärdiga kvalifikationer. 

Av 58 chefer och ledande tjänstemän var per 31 
december 2014 38 kvinnor (65,5 procent) och 20 
män (34,5 procent). 

Totala sjukfrånvaron i timmar fördelad på kön

Kön Antal personer Ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro
 Procent 2014 

arbetstid
Procent 2013

arbetstid

Kvinnor 850 137 421 85 191 6,20 5,04

Män 231 46 314    1 791 3,87 4,36

Totalt 1 081 183 735 10 309 5,61 4,89

      

Totala sjukfrånvaron i timmar fördelad på ålder

Ålder Ant personer Ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro
Procent 2014 

arbetstid
Procent 2013

arbetstid

-29 88 236 006 1 949 4,28 3,47

30-49 581 1 065 828  18 556 6,02 5,20

50- 405 782 710 17 397 5,39 4,96

Totalt 1 074 2 084 545  37 896 5,61 4,89

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

Kön Antal timmar
Procent av total 

sjukfrånvaro 2014
Procent av total 

sjukfrånvaro 2013

Kvinnor 32 204 32,74 24,43

Män 5 693 31,48 38,12

Totalt 37 896 32,54 27,17

      

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

Ålder Antal timmar
Procent av total 

sjukfrånvaro 2014
Procent av total 

sjukfrånvaro 2013

-29 1 943 19,22 0,06

30-49 18 556 28,92 11,23

50- 17 397 41,24 15,30

Totalt 37 896 32,54  27,17

  

SJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaron eller ohälsan är en faktor som 
diskuteras mycket. Detta beroende på att kostna-
derna för både samhälle, arbetsgivare och individ 
är stora. Regeringen har beslutat att från och med 
2003-års bokslut ska en särskild redovisning göras 
av sjukfrånvaron mätt i timmar. Detta för att 
kunna jämföra sjukfrånvaro mellan olika typer av 
företag och verksamheter. Nedanstående samman-
ställning visar denna frånvaro. 

Av ovanstående statistik framkommer att kvin-
norna står för en högre andel frånvaro än män. 
Kvinnors sjukfrånvaro har dock sjunkit sedan 
2010 fram till nu, då den ökat igen.

När det gäller långtidssjukskrivningar kan 
konstateras att äldre medarbetare (50+) är sjuk-
skrivna i större utsträckning än de yngre. 

Sjukskrivningstalen har ökat från 4,89 procent 
2013 till 5,61 procent under 2014. Vad ökningen 
beror på är svårt att ge ett kort svar på, men 
trenden visar att sjukskrivningstalen ökar överlag i 
Sverige. Arbetsgivaren arbetar i enlighet med de 
gällande rehabiliteringsriktlinjerna. Företagshälso-
vården används aktivt i rehabiliteringsarbetet och i 
det förebyggande arbetet. 
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FÖRÄLDRALEDIGHET
Ledighet för vård av barn (föräldrapenning), vård 
av sjukt barn och partiell tjänstledighet för vård av 
barn har ökat under 2014 med 59 procent jämfört 
med 2013. Detta beror till största delen på att 
andelen helt föräldralediga 2014 var betydligt fler 
än under 2013. När man bara ser på skillnaderna 
för vård av sjukt barn och partiell ledighet för 
vård av barn har det skett en ökning med 9,2 
procent jämfört med 2013. 

LÖNEKOSTNADER
De totala lönekostnaderna uppgick år 2014 till 
461 miljoner kronor inklusive personalomkostna-
der. Motsvarande kostnad uppgick år 2013 till 
457 miljoner kronor. 

Genomsnittlig timkostnad per utförd arbets-
timme blir 152,14 kronor år 2014. 2013 var 
timkostnaden 153,56 kronor. 

PENSIONER
Antalet pensionsavgångar var 2013 31 stycken 
och 2014 31 stycken. Under de närmaste åtta åren 
kommer antalet medarbetare som går i pension 
troligtvis att ligga mellan 20-30 per år, med 
undantag för 2017. Från och med 2006 är pen-
sionsåldern 67 år istället för som tidigare 65 år. 
Möjlighet att gå i pension har man mellan 61 och 
67 år enligt avtal. Det finns ett stigande intresse 
från enskilda arbetstagare att fortsätta arbeta efter 
65-årsdagen.

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

AKAP-KL är ett avgiftsbestämt pensionsavtal 
som gäller för medarbetare födda 1986 och 
framåt.

Våren 2000 beslutade kommunfullmäktige att 
hela avgiften ska utbetalas för individuell place-
ring på pensionsmarknaden. Likaså beslutade 
Kommunstyrelsen att från och med 2001 ska 
efterlevandepensioner och kompletteringspensio-
ner över det så kallade ”taket” (7,5 inkomstbasbe-
lopp) försäkras i KPA. Den totala kostnaden och 
pensionsskulden redovisas på annan plats i 
redovisningen.

Under många år framöver kommer därför 
pensionskostnaderna att baseras på tre helt olika 
pensionsavtal vilket medför svårigheter att prog-
nostisera kostnadsutvecklingen på längre sikt.

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

De stora pensionsavgångarna kommer också att 
medföra ett betydande rekryteringsbehov.

PERSONALOMSÄTTNING
Personalomsättningen mäts enbart på tillsvidare-
anställningar det vill säga antalet nyanställda med 
tillsvidareanställning ställs i relation till genom-
snittligt antal tillsvidareanställda under året.
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Pensionsavgångar 2014-2022 baserat på avgång vid 65 års 
ålder. 

Årets pensionskostnad 
År 2014 avgick 31 medarbetare med tjänstepension.

Pensionskostnaden år 2014 blev 20,6 miljoner 
för 717 pensionstagare inklusive den särskilda 
löneskatten. 

Personalomsättning i procent av tillsvidareanställda.

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

Siffrorna för personalomsättningen för 2012 
kan delvis förklaras med att många medarbetare 
omfattades av verksamhetsövergång.
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REKRYTERING ÅRLIG REVISION AV DET SYSTEMATISKA 
ARBETSMILJÖARBETET 2014
Enligt AFS 2001:1 (Allmänna föreskrifter avse-
ende arbetsmiljön) ska arbetsgivaren årligen göra 
en uppföljning/revision av SAM, det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Enligt en uppgjord tidplan, 
görs en kartläggning av arbetsmiljön med hjälp av 
skriftlig instruktion och upprättade checklistor. I 
samband med kartläggningen genomförs en 
bedömning av de risker och brister som framkom-
mit. De risker och brister som inte åtgärdas 
omedelbart samlas i en handlingsplan i vilken 
anges risk eller brist, konsekvenser, hur allvarlig 
risken är, aktuell AFS, åtgärder, ansvarig för 
genomförandet, tidpunkt när bristen ska vara 
åtgärdad samt datum för kontroll.

2014 års SAM-uppföljning/-revision har genom-
förts planenligt, det vill säga verksamheterna har 
uppfyllt vad lagen kräver och redovisat respektive 
revision till kommunens Centrala Skyddskom-
mitté, CSK. Eventuella brister inom verksamheten 
har dokumenterats i en handlingsplan, för snar 
åtgärd. I den mån personalen inom verksamhe-
terna inte fullt ut känt till kommunens uppgjorda 
rutiner och policys kring arbetsmiljön, har detta 
uppmärksammats och åtgärdats inom berörda 
verksamheter. Inga brister har uppmärksammats 
som bedöms komma att innebära några betydande 
ekonomiska konsekvenser för verksamheterna.
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Diagrammet visar rekryteringar under 2011-2014.

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

TIMVIKARIER 
Under 2014 har verksamheterna använt sig av 
korttidsvikarier motsvarande 85,44 årsarbetare 
för att täcka bland annat semester och sjukfrån-
varo.

Detta innebär en ökning jämfört med 2013 då 
verksamheterna använde sig av 46 årsarbetare för 
att täcka bland annat semester och sjukfrånvaro.
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Bedömningen av den finansiella situationen grundar sig på flera 
aspekter förutom resultatet; kapacitetsutvecklingen på lång sikt, 
riskförhållanden samt kommunens förmåga att styra och kontrollera 
den ekonomiska utvecklingen.

RESULTAT OCH KAPACITET
Årets resultat
Årets resultat i kommunen uppgår till 7,8 mnkr, 
vilket motsvarar 0,8 procent av skatteintäkter och 
utjämning. Resultatet är positivt för 17:e året i rad 
och är 2,8 mnkr bättre än budgeterat resultat. De 
största skillnaderna mot budget anges under 
rubriken budgetavvikelser/prognossäkerhet.

En betydande del av Staffanstorps kommuns 
verksamhet bedrivs som entreprenader. Se organi-
sationsschema på sidan 16. 

Sammantaget uppvisar koncernen Staffanstorps 
kommun, där förutom kommunen även moderbo-
laget Staffanstorps Centrum AB med dotterbolag 
ingår, ett negativt resultat på -159,3 mnkr (-26,8).  
För sammanställning över ekonomiska engage-
mang mellan Staffanstorps kommun och de 
kommunägda bolagen se sidan 18. 152,8 mnkr av 
det negativa resultatet är en effekt av att värdet för 
nio fastigheter inom Staffanstorps kommunfastig-
heter AB efter värdering skrivits ned. Resultatet 
rensat för denna effekt uppgår till -6,5 mnkr.  

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

Årets koncernresultat före skatt och elimine-
ringar fördelar sig enligt nedan:

mnkr

Staffanstorps kommun 7,8

Staffanstorpshus AB -63,5

Staffanstorps Fibernät AB -0,2

Staffanstorps kommunfastigheter AB -164,9

Stanstad II KB -5,5

Staffanstorps Energi AB 0

Staffanstorps Centrum AB*        0 

* = (SCABs egna verksamhet)

Årets resultat visas i diagrammet ovan.

Intäkter
Skatteintäkterna och de generella statsbidragen är 
kommunens största inkomstkälla och svarade 
2014 för 79 procent av kommunens intäkter. 
Skatteintäkternas storlek är beroende av skattesat-
sen i kommunen och av Sveriges samlade beskatt-
ningsbara inkomster (den enskilde kommunens 
skattekraft spelar mindre roll då merparten av 
avvikelser mot riksgenomsnittet utjämnas i ett 
särskilt fördelningssystem).

Kommunens skattesats uppgick till 18:79 kronor 
per beskattningsbar hundralapp, 1:91 kronor under 
riksgenomsnittet. Skattekraften i Staffanstorp 
uppgick till 105 procent av riksgenomsnittet. 

De generella statsbidragen uppgick till 102,5 
mnkr vilket motsvarade åtta procent av kommu-
nens intäkter och inkluderar den kommunaleko-
nomiska utjämningen, regleringsbidraget och 
fastighetstaxeringen.

De finansiella kostnaderna uppgick till 16,6 mnkr 
och översteg de finansiella intäkterna med 4,4 mnkr. 
Rensat för effekten av det utdelade driftsbidrag om 
tio mnkr till Staffanstorps Kommunfastigheter AB 
var förhållandet det omvända då de finansiella 
intäkterna översteg de finansiella kostnaderna med 
5,6 mnkr (12,8). Reavinster i samband med alloke-
ringar i den lånfristiga portföljen är främsta orsaken 
till det positiva finansnettot. I takt med att låne-
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stocken ökar kombinerat med framtida högre 
räntesatser, bedöms de finansiella kostnaderna på 
några års sikt överstiga de finansiella kostnaderna.

Övriga intäkter är främst verksamhetsanknutna 
och avser ersättning för kommunal service till 
exempel barnomsorg, äldreomsorg, VA med flera.

Omsättningen i bolagskoncernen uppgick till 
174,4 mnkr (163,2), vilket är en ökning med 11,2 
mnkr jämfört med 2013. Ökningen avser främst 
högre hyresintäkter avseende Staffanstorps kom-
muns verksamhetslokaler. 

Kostnader
Bruttokostnaderna i kommunen uppgick 2014 till 
1 173,5 mnkr kronor varav 40 procent avsåg 
personalkostnader inklusive pensionskostnader. 
Personalkostnaderna exklusive pensionskostnader 
är 25,4 mnkr högre i jämförelse med 2013, vilket 
motsvarar 6,1 procent. Ökningen förklaras främst 
av att kommunen hade färre antal anställda under 
2013 i jämförelse med 2014. Löneökningen under 
året ger en större effekt vilket gör att kostnaderna 
ökar ytterligare jämfört med föregående år. 
De totala pensionskostnaderna för 2014 uppgår till 
28,5 mnkr (49,3) inklusive särskild löneskatt, 
vilket är en minskning i jämförelse med föregående 
år med 20,8 mnkr eller 42 procent. Minskningen 
förklaras av att avsättningen för pensioner, inklu-
sive tidigare ansvarsförbindelse, har minskat med 
27 mnkr i led med pensionsavgångar för förtroen-
devalda. Den minskade avsättningen, inklusive 
tidigare ansvarsförbindelse ger en minskad kostnad 
eftersom kommunen redovisar pensionsförpliktel-
sen i enlighet med fullfonderingsmodellen, se 
redovisningsprinciper på sidan 44. Hade kommu-
nen istället redovisat sina pensionsförpliktelser 
enligt blandmodellen hade kommunens pensions-
kostnader uppgått till 55,5 mnkr. 

Semesterlöneskulden har ökat med 2,2 mnkr 
vilket har påverkat årets personalkostnader 
negativt. Staffanstorps kommun arbetar aktivt med 
att anställda ska ta ut sina semesterdagar både för 
att det är viktigt för individen men även för att inte 
kommunen ska bygga upp en för stor skuld. 

I bolagskoncernen har drift- och underhålls-
kostnaderna uppgått till 76,8 mnkr (68,9). Större 
underhållsåtgärder som har genomförts i SKF är 
dränering Pilegården och nytt kakel i undervis-
ningsbassängen på Bråhögsbadet. Underhållsåtgär-
der på 10,5 mnkr (9,8) har i Staffanstorps Kom-
munfastigheter (SKF) aktiverats som tillgång enligt 
det nya K3-regelverket. SKFs reparationskostnader 
har ökat med cirka två mnkr jämfört med förra 
året. Stora reparationsåtgärder har utförts på 
Bråhögsbadet, Hjärups skola efter översvämning 
samt ombyggnad av ventilation i loftgångar på 

Magnolia Park.
Personalkostnaderna i bolagskoncernen har 
minskat från 23,3 mnkr till 22,3 mnkr, vilket till 
största del förklaras av att vakanta tjänster inte 
tillsatts under året.

Kostnaderna för avskrivning av byggnader har 
ökat jämfört med tidigare år och beror dels på att 
bolagen har övergått till linjär avskrivning istället 
för annuitetsmetoden och dels på övergången till 
komponentredovisning. 2013 års avskrivnings-
kostnader ökade med 21,4 mnkr på grund av 
övergången till K3. 

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

mnkr 2014 2013

2013-
2014

% för-
änd

2010-
2014

% ökn

Verksamhetens net-
tokostnader exklu-
sive reavinster 971,7 921,6 5,4 15,1

Skatteintäkter inklu-
sive generella statsbi-
drag och utjämning 984 964,6  2,0 15,3

Finansnetto -4,4 -22,9 80,8 -126,5

Mellan 2013 och 2014 ökade verksamhetens 
nettokostnader exklusive reavinster med 5,4 
procent. Skatteintäkterna inklusive statsbidrag och 
utjämning ökade under samma period med två 
procent. De ökade nettokostnaderna beror på 
ökade kostnader inom främst vård och omsorg 
samt ökade lokalkostnader. Förändringen av 
skatteintäkterna inklusive statsbidrag och utjäm-
ning går att hänföra främst till det för året nya 
införandebidraget för att begränsa intäktsminsk-
ningen hänförbar till utförda förändringar i 
kostnadsutjämningen. 

Under femårsperioden 2010-2014 har netto-
kostnaderna ökat med 15,1 procent och skattein-
täkterna och kommunal ekonomisk utjämning har 
ökat med 15,3 procent. Dock bör tilläggas att 
reavinster, till exempel vid försäljningen av 
fjärrvärmeverket 2011, inte ingår i dessa siffror.

20152014201320122010

100

97,1

99,8
98,4 97,9

99,2

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och finansnetto 
exklusive reavinst.
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I en sund ekonomisk utveckling finns en följsam-
het mellan nettokostnadsökningen per invånare 
jämfört med skatteintäktsökningen per invånare. 

Verksamhetens nettokostnader ligger på 98,5 
procent av skatteintäkter och finansnetto i genom-
snitt under perioden 2010-2014. Nyckeltalet ligger 
något högt men har möjliggjorts av positivt 
finansnetto.

De största projekten 2014 har varit åtgärder inom 
VA-området samt byggnationen av Hjärups IP.  

En detaljerad redovisning av investeringarna 
återfinns i slutet i detta dokument och under 
respektive verksamhets redovisning. Genomsnittlig 
investeringsnivå under de senaste fem åren är 72,8 
mnkr vilket inneburit att investeringarna inte 
kunnat finansieras fullt ut med egna medel. 

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

Soliditetsutveckling
Soliditeten är ett mått på långsiktig ekonomisk 
styrka och anger eget kapital i procent av de totala 
tillgångarna. Soliditetsutvecklingen sedd över tiden 
är av stort intresse. 

Kommunens soliditet inklusive ansvarsförbin-
delse har under mandatperioden minskat något 
mer än planerat, till 19,8 procent jämfört med 
målsättningen om 21 procent, med anledning av 
två RIPS räntesänkningar under mandatperioden 
(se God ekonomisk hushållning på sidan 21).
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Soliditetsutveckling i kommunen.

Soliditeten för kommunkoncernen minskade även 
under året med 5,6 procentenheter vilket till 
största delen är beroende på årets negativa 
resultat. Soliditeten för 2013 har även förändrats 
från 12,7 procent till 12,3 procent då omräkning 
har skett av bolagskoncernens räkenskaper i led 
med nya redovisningsprinciper vilket ledde till ett 
minskat resultat för år 2013. 
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Skatte- och nettokostnadsutveckling per invånare exklusive 
reavinst.

Sett över femårsperioden 2010-2014 har netto-
kostnaderna per invånare ökat med elva procent 
och skatteintäkterna per invånare har ökat med 13 
procent.  

Investeringar i kommunen
Nettoinvesteringar är investeringsutgifter minus 
investeringsinkomster.

Nettoinvesteringar i kommunen.

Investeringsnivån i kommunen har legat på en hög 
nivå under hela femårsperioden 2010-2014.

Nettokostnad/invånare
Utveckling av skatteintäkter 
och utjämning/invånare
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Soliditetsutveckling i kommunkoncernen.

Skuldsättningsgrad
Den del av tillgångarna som finansieras med 
främmande kapital benämns skuldsättningsgrad. 

I skuldsättningsgraden ingår följande paramet-
rar:
• Avsättningsgrad. En avsättning är en skuld vars  
  storlek och betalningstidpunkt inte är känd vid  
  bokslutstillfället, till exempel pensionsåtagandet.
• Långfristig skuldsättningsgrad. Skulder som för- 
  faller till betalning senare än ett år från bok-  
  slutsdagen.
• Kortfristig skuldsättningsgrad. Skulder som   
  förfaller till betalning året efter bokslutsåret.

Avsättningarna som till största delen består av 
pensionsåtaganden har minskat med 20 mnkr 
under 2014. I takt med att allt fler går i pension, 
minskar den upparbetade skulden medan pen-
sionsutbetalningarna ökar.

Både de långfristiga- och kortfristiga skulder 
har ökat med totalt 113,8 mnkr. Ökningen av de 
långfristiga skulderna kan delvis förklaras av 
nyupptagna anläggningslån avseende delfinansie-
ring av markinköp och investeringar om 80 mnkr, 
men även ökade skulder i form av investeringsbi-
drag. Förändringen avseende de kortfristiga 
skulderna jämfört med tidigare år avser främst 
ökade leverantörsskulder om 17,2 mnkr, som går 
att härleda till stora investeringsutgifter i slutet av 
året, och förutbetala intäkter om 9,4 mnkr. 

Skuldsättning mnkr      2014      2013

Avsättningar 469,7 489,7

Långfristiga skulder 615,2 525,5

Kortfristiga skulder 192,5 168,4

Totalt 1 277,4 1 183,6

Skuldsättningsgrad koncernen.
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Skuldsättningsgrad kommunen.

Skuldsättningsgraden i kommunen har fortsatt att 
ökat något under 2014 med 0,9 procentenheter i 
förhållande till föregående år. Förändringen beror 
på att avsättningsgraden har minskat samtidigt 
som både den lång- och kortfristiga skuldsätt-
ningsgraden har ökat. 

Skuldsättningsgraden i kommunkoncernen ligger 
på 93,1 procent vilket är en ökning med 5,4 
procent i jämförelse med föregående år. Likt för 
soliditeten har skuldsättningsgraden även ändrats 
för 2013 beroende av omräkning av räkenska-
perna i led med förändrade redovisningsprinciper, 
från 87,3 procent till 87,7 procent. 

Förändringen i skuldsättningsgraden beror på 
att den totala skuldsättningen i kommunkoncer-
nen har ökat tillsammans med att det egna 
kapitalet har minskat. Ökningen beror främst på 
ökade långfristiga skulder i för av nyupplåning i 
kommunen om 80 mnkr men även ökade kortfris-
tiga skulder i koncernen Staffanstorps Centrum 
AB tillsammans med ett minskat eget kapital.  

6

9

12

15

20142013201220112010

12,9
12,2

14,0

12,3

6,9

80

100

20142013201220112010

87,1
87,8

86,0
87,7

93,1



FÖ
R

V
A

LTN
IN

G
SB

ER
Ä

TTELSE

38

EKONOMI

De kortfristiga skulderna har ökat med 210,1 
mnkr, där den stora förändringen beror på att man 
i koncernen Staffanstorps Centrum AB har gjort 
en omklassificering mellan långfristiga till kortfris-
tiga lån då dessa förfaller inom den kommande ett 
årsperioden. Det finns även en ökning gällande 
leverantörsskulderna i likhet med kommunen. 

Skuldsättning mnkr      2014      2013

Avsättningar 480,4 507,6

Långfristiga skulder 1 529,6 1639

Kortfristiga skulder 540,9 330,8

Totalt 2 550,9 2 477,4

RISK – KONTROLL
Betalningsförmåga på kort sikt 
Ett sätt att mäta betalningsförmåga på kort sikt är 
rörelsekapitalets storlek. Rörelsekapital är skillna-
den mellan omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder.

Rörelsekapitalet har minskat under 2014 i kom-
munen genom att de kortfristiga skulderna i form 
av leverantörsskulder har ökat och omsättnings-
tillgångarnas fordringar minskat. Leverantörsskul-
derna har ökat i jämförelse med föregående år 
kopplat till den mer omfattande investeringsverk-
samheten och fordringarna har minskat avseende 
främst moms och infrastrukturersättningar. 

Rörelsekapital kommunen.

Under 2014, till skillnad från tidigare år, översti-
ger de kortfristiga skulderna omsättningstillgång-
arna i koncernen och ett negativt rörelsekapital 
erhålls. 

Anledningen till att rörelsekapitalet har blivit 
negativt är att de kortfristiga skulderna har ökat 
medan omsättningstillgångarna har minskat i 
förhållande till föregående år. Ökningen av de 
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kortfristiga skulderna kan till stora delar förklaras 
genom att omklassificering har gjorts mellan 
långfristiga- och kortfristiga skulder då en del av 
skulderna förfaller under kommande ettårsperiod.

Samtidigt har omsättningstillgångarna minskat i 
jämförelse med föregående år då finansiering av 
investeringar medfört att de likvida medlen 
minskat.  
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Rörelsekapital koncernen.

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

Finansnettots utveckling i kommunen.

Finansnettot belastar årets resultat med 4,4 mnkr, 
en förbättring mot föregående år med 18,5 mnkr. 
Förändringen förklaras i huvudsak av den sänkta 
RIPS räntan som år 2013 påverkade pensionsskul-
den och därmed de finansiella kostnaderna negativt. 
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Reavinsterna ifrån allokeringar i den långfristiga 
portföljen uppgick till 8,1 mnkr.

Kommunen har erhållit borgensavgift från 
Staffanstorps Centrum AB uppgående till 3,3 
mnkr. De samlade räntekostnaderna för kommu-
nens lånestock uppgick till 6,4 mnkr. Vidare 
beslutades under året att ett driftsbidrag på tio 
mnkr skulle betalas ut till Staffanstorps Kommun-
fastigheter AB, vilket medför att de finansiella 
kostnaderna översiger de finansiella intäkterna.

 

Sammantaget uppgick de fasta och rörliga avgif-
terna till de externa kapitalförvaltarna till 1,9 
mnkr år 2014. 

Per den siste december 2014 översteg mark-
nadsvärdet anskaffningsvärdet med 69,5 mnkr.

Anskaffn. 
värde

Markn. 
värde

Värdeför-
ändr.

Alternativa räntor 130,5 134,9 4,4

Multistrategi 47,1 51,1 4,0

Svenska aktier 81,0 114,3 33,3

Globala aktier 46,2 74,0 27,8

Summa 304,8 374,3 69,5

Marknadsvärde jämfört med anskaffningsvärde per 2014-12-
31 (mnkr).

Årets allokeringar har resulterat i en reavinst 
uppgående till 8,1 mnkr. 

Nedanstående begränsningsregler avseende 
exponering högrisk/lågrisk, emittenters kreditvärdig-
het, andel av fondvärdet placerad hos enskild 
emittent, ränte- och kapitalbindningstid och antalet 
kreditgivare utgår ifrån beslutat ekonomistyrdirektiv. 

Exponering högrisk/lågrisk 
Tillåtna alternativ för långfristiga placeringar är 
räntebärande värdepapper, aktier och andra 
värdepapper som kan jämställas med aktier och 
alternativa tillgångar av absolutavkastande 
karaktär (till exempel hedgefonder, fastigheter och 
råvaror). Fördelning får ske inom nedan angivna 
begränsningsregler. 

Aktuell 
vikt Max Min

Aktier 50% 70% 0%

Räntebärande 
värdepapper, 
alternativa tillgångar 50% 100% 30%

För att bedöma graden av kreditvärdighet hos 
emittenter och motparter tillämpas S&P’s ratingin-
stituts klassificering. 

Ratingkategori Max Aktuell vikt

AAA till A 100% 28%

Övriga obligationer (min 
BBB) 80% 24%

Kortfristiga krediter (min K2) 50% 0%

Obligationer under BBB * - 48%

Snittrating Ej under BBB BBB +

*(Vid investering i väldiversifierad fond ska det kapitalväg-
da genomsnittliga kreditbetyget i fonden motsvara ratingen 
som avses i tabell). 

Andel av portföljinnehavet som får investeras i respektive 
ratingkategori.
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Finansnettots utveckling i koncernen.

Kommunkoncernens finansnetto påverkar årets 
resultat för kommunkoncernen med 29,6 mnkr 
jämfört med föregående års 64,1 mnkr. Förbätt-
ringen förklaras likt för kommunen med att den 
sänkta RIPS räntan påverkade finansnettot för 
2013 negativt. 

Finansnettots utveckling för kommunkoncernen 
följer kommunens utveckling. Det som försämrar 
finansnettot ytterligare i kommunkoncernen är 
koncernen Staffanstorps Centrum ABs finansiella 
kostnader, som enbart består av räntekostnader, 
betydligt överstiger bolagskoncernens totala 
finansiella intäkter. 

Kommunens placeringar 
Kommunens kapital avsatt för långfristigt ända-
mål förvaltas enligt ett rent så kallat specialist-
mandat utan allokeringsansvar hos en extern 
finansiell rådgivare. Denne ger varje kvartal 
förslag till förändringar i portföljen.  Allokerings-
besluten tas av ekonomichefen i samråd med 
finanskommittén. 

Den långfristiga portföljens marknadsvärde-
värde uppgick vid årets slut till 374 mnkr, vilket 
innebär att marknadsvärdet ökat med 36 mnkr 
under 2014, 10,7 procent. Lägsta avkastningskrav 
för året uppgick till 3,5 procent (tre procent plus 
inflation). 
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Riskspridning avseende antalet förvaltare och 
förvaltningsstil eftersträvas och en enskild emittent 
får inte utgöra mer än tio procent av den totala 
aktieportföljen. Den största enskilda emittenten 
utgorde 2,4 procent av den totala portföljen.

Antal förvaltare i respektive fond

Alternativa räntor 12

Multistrategi 18

Svenska aktier 4

Globala aktier 12

Fonderna är aktiva ”fond-av-förvaltare” vilket 
innebär att medlen placeras genom förvärv av 
fondandelar hos olika förvaltare med skilda 
förvaltningsstilar. De valda förvaltarna placerar i 
sin tur i olika fonder. På så vis erhålls stor risk-
spridning. Förvaltarna utvärderas löpande och 
byts ut när bättre alternativ identifierats.

I bilagan Finansiell rapport presenteras en 
djupare analys av kapitalförvaltningen. 

Likviditet och lån
Vid utgången av 2014 uppgick de långfristiga 
lånen i kommunen till 411 mnkr. Av dessa är 80 
mnkr nyupplåning under året med syfte att 
delfinansiera investeringar. 50 mnkr har förfallit 
till betalning och lånats upp på nytt. 

I koncernen Staffanstorps Centrum uppgår 
lånestocken till 1 239 mnkr. 

Under året har lån på sammanlagt 125,8 mnkr 
omsatts, vilket har inneburit en minskning av 
räntekostnaderna på årsbasis på cirka 0,6 mnkr. 

Valutarisk: 
Samtliga lån har upptagits i SEK.

Ränterisk: 
Med ränterisk avses risken för ökade räntekostna-
der till följd av stigande marknadsränta. Denna 
risk beror främst på räntebindningstiden. För att 
begränsa ränterisken ska räntebindningstiden för 
olika lån/derivat spridas över tiden. 

Ränte-
förfall

Begr 
Min
(%)

Begr 
Max
(%)

Begr 
Max 

(mnkr)

Fördeln 
2014 

(%)

Fördeln 
2014 

(mnkr)

Inom 1 år 20% 50% 1000 44% 180

1-2 år 0% 25% 500 11% 46

2-3 år 0% 25% 500 26% 105

3-5 år 0% 30% 600 10% 40

5- 0% 30% 600 10% 40

Beslutad begränsning och verklig fördelning av räntebindnings-
tiden i kommunen.

Den genomsnittliga räntebindningstiden i kommu-
nen uppgår till 2,1 år (0,8 år) (maximalt tre år 
enligt ekonomistyrdirektivet) och den genomsnitt-
liga upplåningsräntan uppgår till 1,8 procent (1,9 
procent).

I bolagskoncernen uppgår den genomsnittliga 
räntebindningstiden till 13 år och den genomsnitt-
liga räntan till 3,06 procent. 

Som alternativ till traditionell räntebindning har 
finansiella derivatinstrument i form av ränteswa-
par använts för att uppnå en effektiv och flexibel 
hantering av ränterisken i skuldportföljen. Räntes-
wapvolymen uppgår vid årets slut till 900 mnkr 
och består av nio avtal á 100 mnkr. 

Samtliga lån i bolagskoncernen har kommunal 
borgen som säkerhet.

Kreditrisk:
Eftersom kommunen har en nettoskuld (krediter 
minus likvida tillgångar) som överstiger 50 mnkr 
ska refinansieringsrisken minskas genom att lånens 
kapitalförfall ska spridas över tid enligt nedanstå-
ende beslutad andelsbegränsning. 

Kapitalbindning
Begr 
min

Begr 
max

Fördeln 
2014

Inom 1 år 0% 50% 44%

1-3 år 0% 30% 23%

3-5 år 0% 30% 23%

5-7 år 0% 30% 0%

7- 0% 30% 10%

Beslutad begränsning och verklig fördelning av kapitalbind-
ningstiden för kommunens lån.

Lånens förfallostruktur i kommunen (mnkr)

Uppsägning inom 
60 dgr 2015 2016 2017 2019 2024

112 68 46 105 40 40

Avtalsavstämning sker från bankens sida vart 
fjärde år för fyra av de nio ränteswapavtalen i 
bolagskoncernen. 

Motpartsrisk:
Kreditrisken kan påverkas av antalet motparter. 
För att minska denna risk ska finansieringen 
fördelas på minst två motparter då lånevolymen 
överstiger 150 mnkr. Oaktat detta kan hela 
lånestocken upplånas av Kommuninvest. Bakgrun-
den till detta är dels den solidariska borgen som 
ger medlemmarna insyn i verksamheten, dels att 
Kommuninvest i sin tur har krav på riskspridning i 
sin upplåningsverksamhet som minimerar mot-
partsrisken. Hela lånestocken har upplånats av 
Kommuninvest.
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Den genomsnittliga räntan på överskottslikvidite-
teten har uppgått till 0,6 procent.

Checkkrediten på koncernkontot uppgår till 
totalt 65 mnkr och har inte nyttjats under året.

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

Borgensåtaganden

Borgenären kan 
kräva en, flera eller 
alla

Borgens-
åtganden, 

mnkr

Borgens-
avgift, tkr

Borgens-
avgift, %

P, Staffanstorps 
Centrum AB 1 239,3 3 260 0,26

P, Sydvatten AB 29,7 75 0,25

P, Staffanstops Ten-
nisklubb  3,9

P, Sysav pensionsut-
fästelser  3,1

P, Malmöregionens 
Avlopp AB  1,2

S, SBAB Kommunalt 
förlustansvar  0,2

Totalt 1 277,3 3 335 0,26

P= proprie, såsom för egen skuld.
S= solidariskt, delat ansvar. 

Borgensåtagandet per invånare är cirka 56 tkr, 
vilket är oförändrat i jämförelse med föregående år. 

Borgensavgift har erhållits från Staffanstorps 
Centrum AB med totalt 3,3 mnkr varav 2,4 mnkr 
avser kommunens verksamhetslokaler (83 procent 
av borgensåttagandet) för vilka borgensavgiften 
uppgår till 0,235 procent och 0,9 mnkr övriga 
fastigheter för vilka borgensavgiften uppgår till 
0,4 procent.

Pensionsförpliktelser  
Långsiktigt innebär pensionsförpliktelserna en stor 
risk och är en generationsfråga. Genom att betala 
ut hela den avgiftsbestämda delen och trygga en 
del av avsättningen genom långsiktig kapitalför-
valtning, skjuts en mindre del av pensionsåtagan-
dena på framtidens skattebetalare.

Kommunen anlitar KPA för beräkning av 
framtida pensioner. KPA:s prognoser påverkas 
bland annat av reallöneutveckling, inflation, 
statslåneränta, nyanställningar och avgångar.

Redogörelse enligt Rådet för kommunal redovisning 
2014-12-31 (mnkr)

Avsättning för pensioner -460,3

Ansvarsförbindelse 0

Finansiella placeringar (bokfört värde) 0

Totala förpliktelser – finansiella placeringar 
(bokfört värde) -460,3

Finansiella placeringar (marknadsvärde)  0

Återlånade medel -460,3

Kommunen har en långfristig värdepappersport-
följ som från och med 2012 inte enbart är avsatt 
för pensionsåtaganden utan har ett mer generellt 
syfte, dock långsiktigt. Uppgifter om kommunens 
långfristiga förvaltning återfinns i separat bilaga. 

Kommunen har valt en försäkringslösning för 
huvuddelen av intjänade pensionsförmåner som 
annars skulle ha redovisats under Avsatt till 
pensioner. Detta innebär att kommunen årligen 
betalar en avgift till KPA som förvaltare, som 
motsvarar det årets beräknade intjänade pensions-
förmåner. 2014 inbetalades 6,9 mnkr inklusive 
löneskatt i premier. 

Den avgiftsbestämda delen beräknas till 18,7 
mnkr inkl. löneskatt. Denna kostnad ingår i en del 
av personalomkostnadspålägget (PO) som är 
38,46 procent av lönekostnaderna. Där ingår även 
kostnaden för de premier som avser förmånsbe-
stämd ålderspension för de personer som tjänar 
över 7,5 inkomstbasbelopp. 

Den avgiftsbestämda delen av pensionsåtagan-
det disponeras helt av den anställde för eget val av 
förvaltare. Summan uppgår till cirka 4,5 procent 
av lönesumman och var 2014 18,7 mnkr inklusive 
löneskatt. Pensionsutbetalningarna uppgick till 
22,3 mnkr inklusive löneskatt. Den del av avsätt-
ningen, som avser garanti- och särskild avtalspen-
sion, ökade med 8,1 mnkr under 2014. Den del av 
avsättningen som tidigare har redovisats som 
ansvarsförbindelsen, som avser pensionsrätt 
intjänad till och med 1997, minskade 2014 med 
27,1 mnkr. 

Totalt överstiger pensionskostnaderna budget 
med drygt tolv mnkr. Orsaken förklaras under 
rubriken budgetavvikelse och prognossäkerhet 
nedan.

Kommunen redovisar pensionsförpliktelsen i 
enlighet med fullfonderingsmodellen, se redovis-
ningsprinciper på sidan 44. I samband med 
övergången har ansvarsförbindelsen för pensioner 
vid ingången av 2013 bokförts mot ingående eget 
kapital, vilket har påverkat eget kapital negativt 
med 425,7 mnkr.

För att underlätta jämförelse med övriga 
kommuner så har följande uppställning upprättats 
där modellerna jämförs. 
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Resultaträkning, 2014-12-31 (mnkr)

Fullfonderings-
modellen Blandmodell

Verksamhetens intäkter 231,9 231,9

Verksamhetens kost-
nader -1 173,5 -1 195,9

Av- och nedskrivningar -30,2 -30,2

Verksamhetens 
nettokostnad -971,8 -994,2

Skatteintäkter 881,5 881,5

Generella statsbidrag 
och utjämning 102,5 102,5

Finansiella intäkter 12,2 12,2

Finansiella kostnader -16,6 -21,7

Förändring av eget 
kapital 7,8 -19,7

Kommunen har inget överskott i överskottsfonden 
hos KPA. Enligt rådet för kommunal redovisning 
ska kommunen redogöra för ett eventuellt över-
skott i årsredovisningen. Överskottet ska dock inte 
redovisas i balans- eller resultaträkningen. Över-
skottet används i första hand till att betala indexe-
ringspremier vid årsskiftet. Därefter kan eventuellt 
resterande överskott användas till annan premie-
betalning.

Budgetavvikelse och prognossäkerhet
Ett mått på den kontroll kommunens beslutsfat-
tare har över den egna ekonomiska utvecklingen 
är hur budget och utfall överensstämmer. De 
senaste 17 åren har årets resultat varit högre än 
budgeterat.

Under året har sex månadsrapporter och en 
delårsrapport tagits fram. Det prognostiserade 
resultatet var vid första uppföljningen i februari 
24,7 mnkr då besluten om att inte verkställa 
utdelningen på tio mnkr från Staffanstorps 
Centrum AB avseende 2013 och 2014 och att 
utbetala tio mnkr i driftsbidrag till Staffanstorps 
kommunfastigheter AB, inte var kända. Delårsrap-
porten i augusti pekade på ett resultat på 11,3 
mnkr som ska jämföras med bokslutets 7,8 mnkr.

   
Skattefinansierad verksamhet inklusive mark-
försäljning -3 mnkr

Avgiftsfinansierad verksamhet -1 mnkr

Reserv +10 mnkr

Pensioner  +12 mnkr

Avskrivningar - 1 mnkr

Skatteintäkter och utjämning +1 mnkr

Finansnetto -13 mnkr

Total budgetavvikelse    +3 mnkr

Tillsammans uppvisar skattefinansierade verksam-
heter en budgetavvikelse på -3 mnkr, varav 
markförsäljning uppgår till +3 mnkr. Störst positiv 
avvikelse har tekniska nämnden med +5,7 mnkr 
och störst negativa avvikelser har socialnämnden 
på 5,1 och kultur- och fritidsnämnden på 4,4 
mnkr.

Avgiftsfinansierad verksamhet visar på en 
negativ avvikelse mot budget om en mnkr. Bok-
slutsanalyser till respektive verksamhet finns 
längre bak i årsredovisningen. 

Kommunen budgeterade med tio mnkr i reserv 
för oförutsedda kostnader. 

Budgetavvikelsen avseende de totala pensions-
kostnaderna uppgick till drygt tolv mnkr, vilket 
förklaras av att pensionsavsättningarna minskat 
mer än vad som prognostiserades i samband med 
upprättandet av budgeten för 2014. Den stora 
förändringen avser prisbasbeloppet som inte ökat i 
den takt KPA beräknat.   

Budgetavvikelsen avseende skatteintäkter och 
utjämningsbidrag på drygt en mnkr kan anses vara 
försumbar. Värt att notera är dock att kommunens 
avgift till LSS-utjämningsystemet ökat med 4,6 
mnkr mer än planerat. Denna ökning vägs dock 
upp av bättre skatteunderlagstillväxt med anled-
ning av en något ljusare arbetsmarknadsutveck-
ling. 

Finansnettot uppvisade en negativ avvikelse mot 
budget på knappt 13 mnkr. Beslutet att inte 
verkställa tio mnkr av bolagens utdelning till 
kommunen påverkade såväl resultatet som 
budgetavvikelsen avseende finansnettot. Sex mnkr 
avsåg anteciperad utdelning som var uppbokad i 
bokslut 2013, vilket innebar att fordran skrevs 
ned och blev en kostnad 2014. Fyra mnkr avsåg 
budgeterad utdelning under 2014. Kopplat till 
beslutet om ny hyresmodell utbetalades tio mnkr i 
driftsbidrag till Staffanstorps kommunfastigheter 
AB att finansieras av budgeterad reserv för 
oförutsedda händelser (reserven är dock budgete-
rad inom ramen för verksamheternas nettoskost-
nad och inte inom ramen för finansnettot). 

Budgetavvikelsen avseende reavinster kopplade 
till försäljning och köp av fonder inom ramen för 
den långfristiga portföljen, uppgick till fyra mnkr. 
Baserat på den makroekonomiska analysen togs 
beslutet att inte vidta några åtgärder. Återstående 
del avser främst högre borgensavgift och lägre 
räntekostnader i jämförelse med budget.

Koncernen Staffanstorps Centrum uppvisar ett 
resultat efter finansiella poster på -181,9 mnkr 
(-36,9), resultatet påverkas kraftigt av nedskriv-
ningen av värdet för nio fastigheter i SKF med 
sammanlagt 152,8 mnkr (0).

Exkluderas nedskrivningen uppgår resultatet 
efter finansiella poster till -29,1 mnkr.

EKONOMI
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NÄMNDERNAS BUDGETAVVIKELSER 
Nämnd
(tkr)

Bokslut 
2014

Budget 
2014 Avvikelse

Politisk verksamhet 3 415 3 110 -305

Kommunstyrelsen 108 661 108 340 -321*

Tekniska nämnden 40 922 46 640 5 718

Samarbetsnämnd 2 1 364 1 660 296

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -2 350 -770 1 580

Kultur- och fritidsnämnden 37 842 33 410 -4 432

Barn- och utbildningsnämnden 562 937 560 750 - 2 187

Socialnämnden 219 903 214 750 -5 153

Summa 972 694 967 890 - 4 804  

* varav 995 tkr avser markförsäljning

EKONOMI
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lagen om kommunal redovisning (KRL) och 
rekommendationer från Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR) förutom när det gäller pensio-
ner där Staffanstorps kommun redovisar enligt 
beslut av kommunfullmäktige  pensionsskulden i 
enlighet med den så kallade fullfonderingsmodel-
len, se ytterligare kommentarer under rubriken 
Pensionsförpliktelser. Om inget annat framgår 
nedan så är redovisningsprinciperna oförändrade i 
jämförelse med föregående år.

Intäkter redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer 
att tillgodogöras kommunen och i den mån 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringarna har upptagits till de belopp 
varmed de beräknats inkomma. 

Tillgångar och skulder har tagits upp till 
anskaffningsvärde, om inget annat anges. Periodi-
seringar av inkomster och utgifter har skett enligt 
god redovisningssed. 

Avsättningar gällande pensionsförpliktelser har 
tagits upp i enlighet med KPA:s prognos 2014-12-
31. Övriga avsättningar har gjorts för samtliga 
förpliktelser som är hänförbara till räkenskapsåret 
eller tidigare räkenskapsår och som på balansda-
gen är säkra eller sannolika till sin förekomst men 
ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska 
infrias. 

 
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
Enligt den kommunala redovisningslagen ska 
årsredovisningen innehålla en sammanställd 
redovisning som även innefattar den kommunala 
verksamhet som bedrivs i bolagsform med mera. 
De kommunala bolagen använder sig av årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan 
kommun och kommunala bolag är kommunens 
redovisningsprinciper vägledande för den sam-
manställda redovisningen. 

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

Den sammanställda redovisningen omfattar bolag, 
där kommunen har en ägarandel på minst 20 
procent. Inga förändringar har skett under året i 
kommunkoncernens sammansättning. Kommun-
koncernens medlemmar och ägarandelar framgår 
av figur på sidan 16. Eliminering av koncernin-
terna mellanhavanden har gjorts enligt väsentlig-
hetsprincip. 

Gjorda bokslutsdispositioner, förändringar i 
obeskattade reserver, påverkar inte det samman-
ställda resultatet. I den sammanställda redovis-
ningen tas 22 procent av de obeskattade reserver-
na upp som uppskjuten skatteskuld i form av en 
avsättning. Resterande 78 procent förs till eget 
kapital. 

Nedskrivningar har utförts av koncernföretags 
materiella anläggningstillgångar i linje med ÅRL 
och BFN. Bedömning har gjorts att det inte är 
nödvändigt att återföra gjorda nedskrivningar i 
den sammanställda redovisningen.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 
förekommer till respektive post i resultaträkningen 
och/eller i kassaflödesrapporten. 

Som jämförelsestörande betraktas poster som är 
sällan förekommande och överstiger tio mnkr. 

INTÄKTER
Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäk-
ter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet 
med rekommendation RKR 4.2. Efter bokslutets 
upprättande har SKL publicerat en ny prognos i 
februari som pekar på ett utfall som avviker från 
tidigare prognos med -906 tkr. 

Övriga intäkter
Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar 
tas upp som förutbetald intäkt och redovisas som 
långfristiga skulder och periodiseras över anlägg-
ningens nyttjandeperiod. Delar av framtida infra-
strukturersättningar har periodiserats. Dessa anses 
som tillförlitliga och säkra då kommunen äger 
marken och styr över hur köpeskillingen ska 
hanteras i samband med försäljningen. 

KOSTNADER
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 
görs för den beräknade nyttjandeperioden med 

REDOVISNINGSPRINCIPER

REDOVISNINGSPRINCIPER
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linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet 
exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form 
av mark, konst och pågående arbete görs emeller-
tid inga avskrivningar. 

Avskrivningen påbörjas samma månad som 
tillgången tas i bruk. 

Avskrivningstiderna anpassas till tillgångens 
nyttjandeperiod. En samlad bedömning av nyttjan-
deperioden görs för respektive tillgångstyp. 
Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast 
längre avskrivningstiden. 

För tillgångar införskaffade under 2014 med 
betydande komponenter, som har olika nyttjande-
perioder, tillämpas komponentavskrivning. Bety-
dande komponenter avser sådana som överstiger 
0,5 prisbasbelopp. 

Avskrivningstider:
• Immateriella tillgångar: 5 år
• Publika fastigheter (gator, vägar och parker):   
 10-100 år
• Vatten- och avloppsledningar: 50-100 år
• Pumpstation: 15-25 år
• Maskiner och inventarier: 3-15 år
• Konst: ingen avskrivning

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
De immateriella tillgångarna består endast av 
förvärvade tillgångar i form av programvaror och 
har upptagits till anskaffningsvärde. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar har i balans-
räkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter 
avdrag för planenliga avskrivningar. Bedömning av 
nedskrivningsbehov görs när det finns omständig-
heter som pekar på att redovisat värde är för högt. 

Finansiella anläggningstillgångar
Värdering av de finansiella anläggningstillgång-
arna har gjorts post för post till det lägsta värdet 
av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet. 

Gränsdragning mellan kostnad & investering
Samtliga tillgångar avsedda för stadigvarande 
bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om 
minst tre år klassificeras som anläggningstillgång 
om beloppet överstiger gränsen för obetydligt 
värde. Gränsen för obetydligt värde har satts till 
0,5 prisbasbelopp (2014; 22 200 kronor). Det 
gäller som en gemensam gräns för materiella – och 
immateriella tillgångar och därmed också för 
finansiella avtal. 

Lånekostnader
Alternativmetoden har tillämpats vid redovisning 
av lånekostnader, det vill säga att i anskaffnings-
värdet för investeringar ingår lånekostnader. 
Under 2014 har schablonräntan varit 2,5 procent 
(2,9 procent). Under året har totalt räntor på 1,3 
mnkr aktiverats. 

EXPLOATERINGSTILLGÅNGARNA
Exploateringstillgångarna är bokförda som 
omsättningstillgångar och redovisas löpande.

HYRES- OCH LEASINGAVTAL
Ett leasingavtal har klassificerats som ett finansiellt 
leasingavtal om det innebär att de ekonomiska 
fördelarna och ekonomiska riskerna som förknip-
pas med ägandet av objektet i allt väsentligt har 
överförts till kommunen. 

Avtal med ett värde understigande 0,5 prisbas-
belopp (2014; 22 200 kronor) alternativt har en 
avtalstid som understiger tre år har klassificerats 
som operationella leasingavtal, även om de i övrigt 
uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal. 

Det hyresavtal som finns mellan kommunen och 
SKF avseende verksamhetslokaler har inte klassifi-
cerats som finansiella leasing eftersom avtalet har 
reviderats under verksamhetsåret samt att bedöm-
ning har gjorts att de ekonomiska fördelarna och 
riskerna inte är förknippade med hyran av verk-
samhetslokalerna.

STATLIG INFRASTRUKTUR
Staffanstorps kommun har beslutat att bidra till 
statlig infrastruktur i två fall, dels till utbyggnad 
av södra stambanan, dels till järnvägsutredning av 
Simrishamnsbanan. Bidragsbeloppen och hur 
mycket av bidraget som upplösts är bokförda i 
balansräkningen. Vald tid för upplösning sker i 
enlighet med avtal om medfinansiering för respek-
tive projekt. Upplösning av projektet utbyggnad 
av södra stambanan har ännu ej påbörjats, avtalet 
löper till och med år 2021, järnvägsutredning för 
Simrishamnsbanan har upplösts helt under 2014. 

PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Pensionsåtaganden bokförs enligt fullfonderings-
modellen, vilket innebär att pensioner intjänade 
före 1998 redovisas från och med 2013 som en 
avsättning. Detta strider mot KRL kapitel 5 §2 
och §4 samt Kommunallagen kapitel 8 §14. 
Anledningen till avsteget från lagen är att bedöm-
ning har gjorts att avsteget ger mer rättvisande 
räkenskaper (KF 2012 §95). 
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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 bortförsäkrats 
hos KPA.

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställ-
da i kommunen är beräknade enligt RIPS07. 
Pensionsåtaganden för anställda i de bolag som 
ingår i kommunkoncernen redovisas enligt 
Bokföringsnämndens allmänna råd. 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild 
avtalspension redovisas samtliga som avsättning.  

Löneskatt på 24,26 procent ingår i pensionsåta-
gandena.

REDOVISNINGSPRINCIPER
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Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande 
bruk till exempel mark, inventarier, maskiner och 
värdepapper. 

Avskrivningar
Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där 
avskrivningarna 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 tid- 
punkten för betalning. Den vanligaste avsättningen 
avser pensionsåtaganden gentemot de anställda.

Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen vid en given tid-
punkt 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 eget 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 sådant slag att de inte förväntas inträffa 
ofta eller regelbundet, eller uppgå 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.

Kassaflödesrapport
Visar hur kommunen finansierat sin verksamhet, 
det vill säga hur pengarna tillförts och hur de har 
använts. 

Kommunalt koncernföretag
En juridisk person där kommunen har ett varak-
tigt, bestämmande eller betydande inflytande. 

Kommunkoncernen
Den kommunala förvaltningsorganisationen och 
kommunens koncernföretag.

ORD OCH UTTRYCK

ORD OCH UTTRYCK
Komponentavskrivning
Komponentavskrivning är en avskrivningsmetod 
för materiella anläggningstillgångar och grundar 
sig på olika komponenterna i en anläggnig sär-
skiljs och skrivs av var för sig utifrån komponen-
ternas nyttjandeperiod.

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 investeringsin-
komster med mera.

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

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

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

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter till rätt 
redovisningsperiod.

Resultaträkning
Sammanfattar intäkter och kostnader samt visar 
årets förändring av eget kapital (årets resultat). 

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

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

tkr = tusentals kronor
mnkr = miljontals kronor

Siffror inom parantes avser föregående år.
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RESULTATRÄKNING

Kommunen
Kommun-
koncernen

RESULTATRÄKNING
Redovisas i mnkr Not

Bokslut
2014

Bokslut 
2013

Budget 
2014

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Verksamhetens intäkter 1 231,9 211,6 177,7 286,0 279,2

Verksamhetens kostnader 2 -1 173,5 -1 101,1 -1133,9 -1 164,4 -1 128,7

Av- och nedskrivningar 3 -30,2 -31,2 -29,6 -235,3 -77,9

Verksamhetens nettokostnader -971,8 -920,8 -985,8 -1 113,7 -927,4

Skatteintäkter 4 881,5 866,4 893,4 881,5 866,4

Generella statsbidrag och utjämning 5 102,5 98,2 89,1 102,5 98,2

Finansiella intäkter 6 12,2 21 18,2 10,7 15,7

Finansiella kostnader 7,8 -16,6 -43,9 -9,9 -40,3 -79,7

Resultat före extraordinära poster 7,8 20,9 5,0 -159,3 -26,8

ÅRETS RESULTAT 7,8 20,9 5,0 -159,3 -26,8
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BALANSRÄKNING

Kommunen
Kommun-
koncernen

BALANSRÄKNING
Redovisas i mnkr Not

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Budget 
2014

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9 6,6 6,6

Materiella anläggningstillgångar 10 715,4

Mark, byggnader och tekn.anläggningar 744,6 637 1 845,4 1 830,2

Maskiner och inventarier 30,9 40,9 117,2 126,6

Finansiella anläggningstillgångar 11 527,3 519,8 516,1 397,0 390,0

Summa anläggningstillgångar 1309,4 1197,7 1231,5 2 366,2 2 346,8

Omsättningstillgångar   

Förråd och exploatering 12 105,3 110,4 91,9 105,3 110,4

Fordringar 13 111,2 121,1 129,6 132,7 159,6

Kortfristiga placeringar 14 0 0 0,0 6,0 6,0

Kassa och bank 15 67,7 62,8 57,6 130,0 203,2

Summa omsättningstillgångar 284,2 294,3 279,1 374,0 479,2

SUMMA TILLGÅNGAR 1 593,6 1 492,0 1510,6 2 740,2 2 826,0

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 16

Årets resultat 7,8 20,9 5,0 -159,3 -26,8

Resultatutjämningsreserv 15,4 14

Övrigt eget kapital 293,0 273,6 311,6 348,6 375,4

Summa eget kapital 316,2 308,5 316,6 189,3 348,6

Avsättningar   

Avsättning för pensioner 17 460,3 479,2 454,6 460,3 479,2

Andra avsättningar 18 9,4 10,5 20,1 28,4

Summa avsättningar 469,7 489,7 454,6 480,4 507,6

Skulder   

Långfristiga skulder 19 615,2 525,5 550,8 1 529,6 1 639,0

Kortfristiga skulder 20 192,5 168,4 188,6 540,9 330,8

Summa skulder 807,7 693,9 739,4 2 070,5 1 969,8

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 593,6 1 492,0 1510,6 2 740,2 2 826,0

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga ansvars- och borgensåttaganden 22 1 277,7 1 277,5 1 371,4 38,4 38,4
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KASSAFLÖDESRAPPORT

Kommunen
Kommun-
koncernen

KASSAFLÖDESRAPPORT  
Redovisas i mnkr Not

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Budget 
20114

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 23 7,8 20,9 5,0 -159,3 -26,8

Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar 24 -16,3 464,1 1 -9,1 459,6

Justering för ej likviditetspåverkande poster 25 -9 -473,9 28,9 198,5 -428

Medel från verksamheten före förändring av rörelse-
kapital -17,5 11,1 34,9 30,1 4,8

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 9,9 8,5 0,0 26,9 54,4

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 24,1 -20,3 0,0 210,2 78,2

Ökning (-)/minskning (+) exploatering 5,1 -18,5 0,0 5,1 -18,5

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 21,6 -19,2 34,9 272,3 112,9

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar 26 -98,5 -110,3 -123 -259,8 -250,6

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 27 0,1 0,0 0,0 22,9 15,1

Investering i finansiella anläggningstillgångar 28 -33,0 -160,3 -2,5 -33,1 -160,3

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 29 24,9 151 0,0 30,5 154,9

Kassaflöde från investeringsverksamheten -106,5 -119,6 -125,5 -239,5 -240,9

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 30 89,8 164,2 89,9 89,8 164,5

Amortering av skuld 31 0,0 -3,6 0,0 -199,5 -129,4

Ökning av långfristiga fordringar 32 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5

Minskning av långfristiga fordringar 33 0,0 2,7 0,7 3,7 2,7

Kassaflöde från finaniseringsverksamheten 89,8 163,3 90,6 -106,0 35,3

ÅRETS KASSAFLÖDE 4,9 24,5 0,0 -73,2 -92,7

Likvida medel vid årets början 62,8 38,3 57,6 203,2 295,9

Likvida medel vid årets slut 67,7 62,8 57,6 130,0 203,2
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NOTER

Kommunen
Kommun-
koncernen

NOTER SPECIFIKATION
  Not

 Bokslut 
2014

 Bokslut 
2013

 Bokslut 
2014

 Bokslut 
2013

VERKSAMHETENS INTÄKTER 1

Statsbidrag 40,6 35,1 40,6 35,1

Barnomsorgsavgifter 19,6 19,2 19,6 19,2

Äldreomsorgsavgifter 10,1 9,3 10,1 9,3

Hyror och arrenden 18,3 18,8 26,7 48,1

Försäljning av verksamhet 22,0 21,8 61,5 55,1

Försäljningsmedel 2,2 2,3 2,2 2,3

Reavinster 0,1 0,1 2,5 2,2

Försäljning av exploateringsverksamhet 1,0 5,1 1,0 5,1

Återbetalning av AFA-försäkring 0,0 13,1 0,0 13,1

Övrigt 118 86,8 121,8 89,7

Summa 231,9 211,6 286 279,2

VERKSAMHETENS KOSTNADER 2

Personalkostnader exklusive pensionskostnader 441,3 415,9 462,3 437,3

Pensionskostnader 28,5 49,3 30,2 51,5

Material 39,0 40,8 39,0 40,8

Hyror och fastighetsservice 105,5 98,4 55,3 78,1

Transporter och resor 18,4 17,3 18,4 17,3

Försäkringsavgifter och riskkostnader 3,3 6,7 7,1 10,9

Köp av verksamhet 395,8 391,2 395,8 391,2

Data- och telekommunikation 2,4 1,9 2,4 1,9

Övriga främmande tjänster 7,1 4,6 7,1 4,6

Bidrag 28,0 27,7 28,0 27,7

Kraftinköp och transportkostnad i överliggande nät 0,0 0,0 12,9 13,7

Bolagsskatt 0,0 0,0 0,0 4,7

Övrigt 104,2 47,3 105,9 49

Summa 1 173,5 1 101,1 1 164,4 1 128,7

AVSKRIVNINGAR 3

Avskrivningar immateriella tillgångar 2,2 0,0 2,2 0,0

Avskrivningar byggnader och anläggningar 19,0 16,3 63,4 55,6

Avskrivning maskiner och inventarier 8,9 13,2 16,8 20,6

Nedskrivningar 0,1 1,7 152,9 1,7

Summa avskrivningar 30,2 31,2 235,3 77,9

För uppgift om avskrivningstider se avsnittet redovisningsprinciper.

SKATTEINTÄKTER 4

Preliminär kommunalskatt 883,9 871,4 883,9 871,4

Preliminär slutavräkning innevarande år 0,2 -5,5 0,2 -5,5

Slutavräkningsdifferens föregående år -2,6 0,5 -2,6 0,5

Summa skatteintäkter 881,5 866,4 881,5 866,4
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NOTER

Kommunen
Kommun-
koncernen

NOTER SPECIFIKATION
 Not

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

 Bokslut 
2014

 Bokslut 
2013

GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 5

Inkomstutjämningsbidrag 82,4 75,2 82,4 75,2

Kommunal fastighetsavgift 36,5 35,8 36,5 35,8

Bidrag för LSS-utjämning -38,7 -33,9 -38,7 -33,9

Kostnadsutjämningsbidrag -6,4 10,8 -6,4 10,8

Regleringsbidrag 5,3 10,3 5,3 10,3

Införandebidrag 21,1 21,1

Strukturbidrag 2,3 2,3

Summa generella statsbidrag och utjämning 102,5 98,2 102,5 98,2

FINANSIELLA INTÄKTER 6

Utdelning aktier andelar 0,4 6,6 0,5 0,6

Ränteintäkter 0,4 1,6 2,1 5,3

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

Vinst försäljning värdepapper 8,1 9,8 8,1 9,8

Summa finansiella intäkter 12,2 21,0 10,7 15,7

FINANSIELLA KOSTNADER 7

Räntekostnader 6,4 6,7 40,1 42,5

Finansiella kostnader pensioner 0,0 36,4 0,0 36,4

Bankkostnader 0,1 0,2 0,1 0,2

Förlust försäljning värdepapper 0,0 0,5 0,0 0,5

Övriga finansiella kostnader 0,1 0,1 0,1 0,1

Finansiella kostnader koncernföretag 10,0 0,0 0 0,0

Summa finansiella kostnader 16,6 43,9 40,3 79,7

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 8

Återbetalning av AFA-försäkring 0,0 13,1 0,0 13,1

Sänkt diskonteringsränta 0,0 -35,7 0,0 -35,7

Driftsbidrag till Staffanstorps Kommunfastigheter AB 10,0 0,0 0,0 0,0

Summa jämförelsestörande poster 10,0 -22,6 0,0 -22,6

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 9

Förvärvade IT-system

Anskaffningsvärde 15,5 0,0 15,5 0,00

Ackumulerade avskrivningar -8,9 0,0 -8,9 0,00

Ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0 0,00

Bokfört värde 6,6 0,0 6,6 0,0

Immateriella tillgångar

Redovisat värde vid årets ingång 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringar 0,5 0,0 0,5 0,0

Avskrivningar -2,2 0,0 -2,2 0,0

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Överföring från eller till annat slag av tillgång 8,3 0,0 8,3 0,0

Redovisat värde vid årets utgång 6,6 0,0 6,6 0,0
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NOTER

Kommunen
Kommun-
koncernen

NOTER SPECIFIKATION
Not

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

 Bokslut 
2014

 Bokslut 
2013

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 10

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 884,3 768 2 311,0 2 077,8

Ackumulerade avskrivningar -138,3 -129,7 -311,4 -246,3

Ackumulerade nedskrivningar -1,4 -1,3 -154,2 -1,3

Bokfört värde 744,6 637 1 845,4 1 830,2

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets ingång 637,0 477,5 1 830,2 1 538,6

Investeringar 93,4 97,2 228,7 278,7

Överflyttat till investeringsinkomster 0,0 58,9 0,0 58,9

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade tillgångar 0,0 0,0 -22,8 -10,1

Nedskrivningar -0,1 -1,3 -152,9 -1,3

Överföring från eller till annat slag av tillgång -2,8 0,0 -10,5 0,0

Överflyttat till exploateringsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0

Överflyttat från exploateringsprojekt 36,1 21,0 36,1 21,0

Avskrivningar -19,0 -16,3 -63,4 -55,6

Redovisat värde vid årets utgång 744,6 637,0 1845,4 1830,2

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 87,5 103,8 253,9 261,2

Ackumulerade avskrivningar -56,2 -62,9 -136,3 -134,6

Ackumulerade nedskrivningar -0,4 0,0 -0,4 0,0

Bokfört värde 30,9 40,9 117,2 126,6

Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets ingång 40,9 41,5 126,6 129,3

Investeringar 4,5 13 13,1 20,7

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade tillgångar -0,1 0,0 -0,1 0,0

Nedskrivningar 0,0 -0,4 0,0 -0,4

Avskrivningar -8,8 -13,2 -16,8 -20,4

Överföring från eller till annat slag av tillgång -5,6 -5,6 -2,6

Redovisat värde vid årets utgång 30,9 40,9 117,2 126,6
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NOTER

Kommunen
Kommun-
koncernen

NOTER SPECIFIKATION
Not

 Bokslut  
2014

 Bokslut  
2013

 Bokslut  
2014

 Bokslut  
2013

Specifikation materiella anläggningstillgångar

Råmark 115 115

Mark för bebyggda fastigheter 0,6 0,6

Mark byggnader och tekniska anläggningar 1 562,0 1 685,4

Mark för publika fastigheter 0,3 0,3

Mark för affärsfastigheter 2,8 2,8

Förvaltningsbyggnader 0,2 0,2

Idrotts och fritidsanläggningar 34,0 36,1

Gator och vägar 137,2 132,9

Offentlig belysning 12,3 13,1

Parkområden GC-vägar 71,4 74,9

Förbättringsutgifter på annans fastighet (hyresfastigheter) 1,6

Övriga publika fastigheter 10,0 9,6

Pågående ny-/till-/ombyggnad 100,1 33,7 283,4 144,8

VA-verk 258,9 217,5

Renhållning 0,2 0,3

Maskiner och inventarier 30,9 40,9 117,2 126,6

Summa 775,5 677,9 1 962,6 1 956,8

Avskrivningsmetod, avskrivningstid samt gränsdragning mellan kostnad och investering framgår av redovisningsprinciperna. 

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 11

Ingående värde 519,8 513,6 390,0 390,0

Minskning finansiella anläggningstillgångar -19,9 0,0 -20,4 0,0

Ökning finansiella anläggningstillgångar 27,4 6,2 27,4 0,0

Nedskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa finansiella anläggningstillgångar 527,3 519,8 397,0 390,0

Specifikation finansiella anläggningstillgångar kommunen

Aktier/andelar i koncernföretag

Staffanstorps Centrum AB 149,8 149,8 0,0 0,0

Business Port Staffanstorp AB 0,1 0,1 0,0 0,0

Summa aktier/andelar i koncernföretag 149,9 149,9 0,0 0,0

Övriga aktier/andelar

Aktier

Sysav 0,2 0,2 0,2 0,2

Sydvatten 11,4 11,4 11,4 11,4

Kommunassurans Syd 0,9 0,9 0,9 0,9

Andelar i intresseföretag 19,6 23,3

Summa övirga aktier/andelar 12,5 12,5 32,1 35,8

Andelar 2014 2013 2014 2013

Kommuninvest i Sverige AB* 0,6 0,6 0,6 0,6

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

* Staffanstorps kommun har vid inträdet erlagt andelskapital/medlemsinsats motsvarande 600 000 kronor. Medlemsinsatsen 
finns redovisad som en finansiell anläggningstillgång. Det sammanlagda insatskapitalet i Kommuninvest uppgår per 2014-12-
31 till 12 398 tkr. 
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NOTER

Kommunen
Kommun-
koncernen

NOTER SPECIFIKATION
Not

 Bokslut  
2014

 Bokslut  
2013

 Bokslut  
2014

 Bokslut  
2013

Förlagslån

Kommuninvest 2,7 2,7 2,7 2,7

Summa förlagslån 2,7 2,7 2,7 2,7

Aktie- och räntefonder

Agenta Multistrategi 47,1 47,1 47,1 47,1

Agenta Svenska Aktier 81,0 69,8 81,0 69,8

Agenta Globala Aktier 46,2 65,2 46,2 65,2

Agenta Tillväxtmarknader 0,0 0,0 0,0 0,0

Agenta Alternativa Räntor 130,5 114,5 130,5 114,5

Summa aktie- och räntefonder 304,8 296,6 304,8 296,6

Periodiserade investeringsbidrag

Sysav återvinningsstation 6,8 7,3 6,8 7,3

Statlig infrastruktur Södra stambanan 50,0 50,0 50,0 50,0

Summa periodiserade investeringsbidrag 56,8 57,3 56,8 57,3

FÖRRÅD OCH EXPLOATERING 12

Exploateringsverksamhet

Bostadsområden 30,1 42,5 30,1 42,5

Industriområden 2,5 2,2 2,5 2,2

Summa exploateringsverksamhet 32,6 44,7 32,6 44,7

Förprojekt exploatering

Pågående förprojekt exploatering 72,7 65,7 72,7 65,7

Summa förprojekt exploatering 72,7 65,7 72,7 65,7

FORDRINGAR 13

Kundfordringar 18,8 16,7 32,8 25,3

Momsfordringar 18,1 22,7 18,1 22,4

Statsbidragsfordringar 15,7 13,9 15,7 13,9

Fordran dotterbolag 4,6 8,2

Övriga kortfristiga fordringar 8,8 9,8 14,5 42,9

Förutbetalda kostnader 15,0 13,2 15,0 13,2

Upplupna hyresintäkter 0,0 0,6 1,4 0,6

Upplupna statsbidrag 10,9 7,3 10,9 7,3

Upplupna skatteintäkter 0,0 5,2 0,0 5,2

Upplupnen infrastrukturersättning 18,8 22,1 18,8 22,1

Övriga  upplupna intäkter 0,5 1,4 5,5 6,7

Summa fordringar 111,2 121,1 132,7 159,6

KORTFRISTIGA PLACERINGAR 14

Övrigt 0,0 0,0 6,0 6,0

Summa kortfristiga placeringar 0,0 0,0 6,0 6,0

KASSA OCH BANK 15

Kassa och bank 67,7 62,8 130,0 203,2

Summa kassa och bank 67,7 62,8 130,0 203,2

Staffanstorps kommun inklusive helägda kommunföretag har avtal om finansiella tjänster med Sparbanken Skåne. Avtalet 
innefattar förutom sedvanliga banktjänster även hantering av likvida medel via koncernkonto. Beviljad checkräkningslimit 
om 55 mnkr är outnyttjad vid utgången av året. För kommunkoncernen uppgår checkräkningslimiten till 65 mnnkr, vilken är 
outnyttjad vid utgången av året. 
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NOTER

Kommunen
Kommun-
koncernen

NOTER SPECIFIKATION
Not

 Bokslut  
2014

 Bokslut  
2013

 Bokslut  
2014

 Bokslut  
2013

EGET KAPITAL 16

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 308,4 713,3 348,6 805,6

Effekt av byte av redovisningsprincip 0,0 -425,7 0,0 -425,7

   varav öronmärkt Tillväxt 7000 30,2 30,2 0,0 0,0

Uppskjuten skatt på övervärde i koncern 0,0 0,0 0,0 -4,5

Justerat ingående belopp för eget kapital 308,4 287,6 348,6 375,4

Årets resultat 7,8 20,9 -159,3 -26,8

Utgående balans eget kapital 316,2 308,4 189,3 348,6

Fördelning utgående balans

Anläggningskapital 224,5 182,3 356,2 200,1

Rörelsekapital 91,7 126,2 -166,9 148,5

Summa 316,2 308,5 189,3 348,6

Varav:

   Kommunen 316,9 308,4

   VA-verket -8,5 -8,3

   Renhållningen 7,8 8,4

AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER

Pensioner exklusive ÖK-SAP

Ingående avsättning 9,4 4,6 9,4 4,6

Nya förpliktelser under året 5,4 5,1 5,4 5,1

Varav

    Nyintjänad pension 5,2 4,2 5,2 4,2

    Ränte och basbeloppsuppräkningar 0,2 0,2 0,2 0,2

    Ändrad diskonteringsränta 0,0 0,7 0,0 0,7

Årets utbetalningar -0,2 -0,3 -0,2 -0,3

Utgående avsättning pensioner exklusive ÖK-SAP 14,6 9,4 14,6 9,4

ÖK-SAP= Överenskommen särskild avtalspension

Förtroendevalda

Ingående avsättning 5,9 6,9 5,9 6,9

Nya förpliktelser under året -4,0 -1,0 -4,0 -1,0

Varav:

   Nyintjänad pension 0,8 1,0 0,8 1,0

   Ränte och basbeloppsuppräkningar 0,1 0,1 0,1 0,1

   Ändrad diskonteringsränta 0,0 0,9 0,0 0,9

   Överfört till ordinarie beräkning -4,9 -3,0 -4,9 -3,0

Årets utbetalningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående avsättning förtroendevalda 1,9 5,9 1,9 5,9

Särskild avtals- och visstidspension

Ingående avsättning 3,9 0,3 3,9 0,3

Nya förpliktelser under året 7,0 4,2 7,0 4,2

Varav

    Nyintjänad pension 6,9 4,2 6,9 4,2

    Ändrad diskonteringsränta 0,0 0,1 0,0 0,1

    Övrig post 0,1 -0,1 0,1 -0,1

Årets utbetalningar -1,6 -0,6 -1,6 -0,6

Utgående avsättning särskild avtals- och visstidspension 9,3 3,9 9,3 3,9
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Pensioner tidigare ansvarsförbindelse

Ingående avsättning 366,4 0,0 366,4 0,0

Justering av ingående värde 342,6 342,6

Nya förpliktelser under året -6,3 38,8 -6,3 38,8

Varav:

   Nyintjänad pension 1,1 1,8 1,1 1,8

   Ränte och basbeloppsuppräkningar 3,9 10,6 3,9 10,6

   Ändrad diskonteringsränta 0,0 27,0 0,0 27,0

   Övrig post -4,6 3,0 -4,6 3,0

   Överfört till ordinarie beräkning -6,7 -3,6 -6,7 -3,6

Årets utbetalningar -15,5 -15,0 -15,5 -15,0

Utgående avsättning pensioner tidigare ansvarsförbindelse 344,6 366,4 344,6 366,4

Avsättning särskild löneskatt på pensionsavsättningar 89,9 93,6 89,9 93,6

Summa avsättningar för pensioner 460,3 479,2 460,3 479,2

Aktualitetsgrad 96% 96% 96% 96%

ANDRA AVSÄTTNINGAR 18

Avsättning för exploateringsbidrag *)

Redovisat värde vid årets början 9,3 8,3 9,3 8,3

Nya avsättningar 0,0 1,0 0,0 1,0

Ianspråktagna avsättningar 

Summa avsättning för exploateringsbidrag 9,3 9,3 9,3 9,3

Avsättning för infrastrukturersättningar **)

Redovisat värde vid årets början 1,1 2,6 1,1 2,6

Nya avsättningar

Ianspråkstagna avsättningar -1,1 -1,5 -1,1 -1,5

Summa avsättning för infrastrukturersättning 0,0 1,1 0,0 1,1

Avsättning för garantibesiktningar ***)

Redovisat värde vid årets början 0,1 0,1 0,1 0,1

Nya avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ianspråktagna avsättningar

Summa avsättning för garantibesiktningar 0,1 0,1 0,1 0,1

Avsättning för skatter 0,0 0,0 9,5 11,3

Övriga avsättningar 0,0 0,0 1,2 6,6

Summa  andra avsättningar 9,4 10,5 20,1 28,4

*) Avsättningen avser främst exploateringsområdet Hjärups park som ska vara färdigställt under 2017 enligt plan. 
**) Avsättningen har ianspråktagits i sin helhet under året. 
***) Avsättningen har gjorts eftersom tvist finns avseende garantibeskrivning av ombyggnation Bråhögsplatsen. 

LÅNGFRISTIGA SKULDER 19

Lån i banker och kreditinstitut 411,0 331,0 1 325,4 1 444,6

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut anges i den ekonomiska analysen på sidan 39.

Långfristig skuld statlig infrastruktur

Utbyggnad södra stambanan 50,0 50,0 50,0 50,0

Järnvägsutredning Simrishamnsbanan 0,0 0,3 0,0 0,3

Summa långfristig skuld statlig infrastruktur 50,0 50,3 50,0 50,3
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Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Statliga investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga investeringsbidrag 99,9 94,1 99,9 94,1

Skuld anslutningsavgifter 54,3 50,0 54,3 50,0

Summa förutbetalda intäkter som regleras över flera år 154,2 144,1 154,2 144,1

Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som
motsvarande tillgång har. 

Summa långfristiga skulder 615,2 525,5 1 529,6 1 639,0

KORTFRISTIGA SKULDER 20

Leverantörsskulder 95,7 78,5 117,6 96,5

Personalens källskatt, sociala avgifter samt särskild löneskatt 19,6 17,7 20,4 18,5

Pensionskostnader avgiftsbestämd del inkl särskild löneskatt 20,0 20,3 20,0 20,3

Upplupna räntekostnader 0,9 1,0 5,6 4,4

Lönerelaterade skulder 3,5 4,8 3,5 4,9

Förutbetalda intäkter 16,7 7,3 31,2 17,4

Upplupna kostnader 10,4 14,0 10,4 108,1

Semester- och övertidsskuld 25,1 22,9 26,7 24,3

Övriga kortfristiga skulder 0,6 1,9 305,5 36,4

Summa kortfristiga skulder 192,5 168,4 540,9 330,8

ANSVARSFÖRBINDELSE 21

Pensionsförpliktelser

Ingående värde enligt årsredovisning 0,0 425,7 0,0 425,7

Intjänat under året tjänstemän 0,0 0,0 0,0 0,0

Intjänat under året politiker 0,0 0,0 0,0 0,0

Ändrad redovisningsprincip 0,0 -425,7 0,0 -425,7

Utgående värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Varav löneskatt 0,0 0,0 0,0 0,0

BORGENSÅTAGANDEN 22

Staffanstorps Centrum AB 1 239,3 1 239,3 0,0 0

AB Sydvatten 29,7 29,7 29,7 29,7

SYSAV 3,1 3,1 3,1 3,1

Malmöregionens Avlopp AB 1,2 1,2 1,2 1,2

Föreningar 4,0 4,0 4,0 4,0

Egna hem, småhus med bostadsrätt 0,4 0,2 0,2 0,2

Övrigt 0,0 0,0 0,2 0,2

Summa borgensåtaganden 1 277,7 1 277,5 38,4 38,4

Solidarisk borgen Kommuninvest
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 280 kommuner som per 2014-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska  
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till stor-
leken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas 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 2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 299 065 mnkr och totala tillgångar till 
290 730 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 072 mnkr (0,71 procent) och andelen av de totala 
tillgångarn uppgick till 2 133 mnkr (0,71 procent).
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LEASING

Leasingavgifter avseende inventarier, maskiner och långsiktiga hyresavtal har redovisats som operationella leasingavtal. 
Kommunkoncernens operationella leasingavgifter för året uppgår totalt till 16,4 mnkr (22,7 mnkr) därav klassificeras 6,3 mnkr 
(12,9 mnkr) som ej uppsägningsbara operationella leasingavtal vilka överstigade tre år.

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande tre år

Minimileaseavgifter

   med förfall inom ett år 1,5 1,4 3,5 4,4

   med förfall inom ett till fem år 1,5 2,9 2,8 8,3

   med förfall senare än fem år 0,0 0,2 0,0 0,2

Summa ej uppsägningsbara operationella leasingavtal 3 4,5 6,3 12,9

RESULTAT EFTER EXTRAORDINÄRA POSTER 23

Enligt resultaträkning 7,8 20,9 -159,3 -26,8

Summa 7,8 20,9 -159,3 -26,8

UTBETALNINGAR FÖR IANSPRÅKSTAGNA AVSÄTTNINGAR 24

Pensionsavsättning -15,2 464,6 -15,2 464,6

Avsättning infrastruktur -1,1 -1,5 -1,1 -1,5

Avsättning garantibesiktningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsättning skatter 0,0 0 1,8 3,7

Övriga avsättningar 0,0 1,0 5,4 -7,2

Summa -16,3 464,1 -9,1 459,6

EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER 25

Avskrivningar enligt resultaträkning 30,1 29,5 82,4 77,9

Nedskrivningar 0,1 1,7 152,9 1,7

Överföring från/till exploatering -34,5 18,9 -34,5 18,9

Omklassificering 0,0 0,0 0,0 0,0

Periodiserade investeringsinkomster -4,8 -98,3 -4,8 -98,3

Byte av redovisningsprincip pensioner 0,0 -425,7 0,0 -425,7

Uppskjuten skatt enligt resultaträkningen 0,0 0,0 0,0 -0,3

Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar 0,1 0,0 2,5 -2,2

Summa -9 -473,9 198,5 -428

INVESTERING I MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 26

Investeringar brutto -98,5 -81,1 -259,8 -221,4

Markinköp -29,2 0,0 -29,2

Summa -98,5 -110,3 -259,8 -250,6

FÖRSÄLJNING AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 27

Försäljningspris materiella anläggningstillgångar 0,1 0,0 22,9 15,1

Summa 0,1 0,0 22,9 15,1

INVESTERING I FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 28

Aktier och andelar med mera -33,0 -160,3 -33,1 -160,3

Summa -33,0 -160,3 -33,1 -160,3

FÖRSÄLJNING AV FINANSIELLA ANLÄGGSNINGSTILLGÅNGAR 29

Aktier och andelar med mera 24,9 151 30,5 154,9

Summa 24,9 151 30,5 154,9

NYUPPTAGNA LÅN 30

Checkkredit 0,0 0,0 0,0 0

Anläggningslån 80,0 85,0 80,0 85,3

Investeringsbidrag 5,5 37,9 5,5 37,9

Anslutningsavgifter 4,3 41,3 4,3 41,3

Summa 89,8 164,2 89,8 164,5
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AMORTERING AV SKULD 31

Amortering med mera 0,0 -3,6 0,0 -3,6

Omklassificering 0,0 0,0 -199,5 -125,8

Summa 0,0 -3,6 -199,5 -129,4

ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 32

Omklassificering 0,0 0,0 0,0 -2,5

Summa 0,0 0,0 0,0 -2,5

MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 33

Övriga fordringar 0,0 2,7 3,7 2,7

Summa 0,0 2,7 3,7 2,7

NOTER
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DRIFT

DRIFTREDOVISNING 
Redovisas i tkr Intäkter Kostnader Netto

Budget 
2014 Avvikelse

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder 184 259 1 156 908 -972 649 970 560 -4 759

Politisk verksamhet 137 3 552 -3 415 3 110 -305

Kommunstyrelsen 27 681 140 043 -112 362 108 905 -3 457

Markförsäljning, markarrende, Sockerbruksområdet, 
exploateringsnetto 36 184 32 483 3 701 565 3 136

Tekniska nämnden 607 41 529 -40 922 46 640 5 718

Samarbetsnämnd 2 5 484 6 847 -1 363 1 660 297

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 3 758 1 409 2 349 770 1 579

Kultur- och fritidsnämnden 5 209 43 051 -37 842 33 410 -4 432

Barn- och utbildningsnämnden 53 693 616 630 -562 937 560 750 -2 187

Socialnämnden 51 506 271 364 -219 858 214 750 -5 108

Resultatenheter 396 431 394 933 1 498 150 1 348

Annero skola/förskola 35 121 35 130 -9 0 -9

Baldersskolan 37 430 36 799 631 0 631

Bibliotek 8 843 8 839 4 0 4

Borggårdsskolan 9 819 9 813 6 0 6

Borggård/Kyrkbyns förskolor och familjedaghem 19 305 19 913 -608 0 -608

Bråhögsbadet 7 797 7 528 269 100 169

Hagalidskolan 36 740 36 143 597 0 597

Hjäruplundsskolan 31 028 30 140 888 50 838

Hjärups skola 41 637 41 380 257 0 257

Internservice ekonomi 4 167 4 066 101 0 101

Kometskolan 4 451 4 447 4 0 4

Kostsektionen 15 922 16 242 -320 -300 -20

Kyrkheddinge skola 9 612 9 573 39 55 -16

Lapptäcket – Ängslyckans förskola 16 837 16 942 -105 0 -105

Mellanvångens förskola 11 025 10 953 72 0 72

Mellanvångens skola 24 339 24 385 -46 40 -86

Musikskola 7 436 7 358 78 30 48

Stanstorpsskolan 30 073 30 091 -18 45 -63

Stationsbyn – Åkervindans förskola 14 038 14 720 -682 0 -682

Tottarps skola 8 755 8 761 -6 100 -106

Trekantens förskola 10 709 10 717 -8 0 -8

Önsvalas förskola 11 347 10 993 354 30 324

Summa skattefinansierad 580 690 1 551 841 -971 151 970 710 -3 411
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DRIFT

DRIFTREDOVISNING 
Redovisas i tkr Intäkter Kostnader Netto

Budget 
2014 Avvikelse

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

Balansenhet VA 43 527 43 711 -184 510 -694

Renhållning 13 642 14 246 -604 -450 -154

Summa avgiftsfinansierad 57 169 57 957 -788 60 -848

Finansiering 28 254 32 484

Summa finansiering 28 254 32 484

Avgår avskrivningar -30 249

Intern ränta -18 162 -18 162

Avgår finansiella kostnader/Intäkter -12 240 -16 515

Summa 635 711 1 577 356

Interna poster -403 779 -403 779

Summa 231 932 1 173 577
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INVESTERING

Fleråriga projekt

INVESTERINGSREDOVISNING  2014 
Redovisas i tkr

Bokslut
2014

Budget
2014

Avvikelse
2014

Kalkyl
i Bu -14

Utfall
tom 2014

Prognos
totalt

Beräknat
avslutsår

KOMMUNSTYRELSEN

Ledning 

Hjärups IP 2015

Infrastrukturersättning 6 225 11 000 -4 775 17 000 7 225 20 500

Utgifter 43 987 20 376 -23 611 31 000 45 807 37 500

Nettoinvestering 37 762 9 376 -28 386 14 000 38 582 17 000

Spontanidrottsplatser 867 1 600 733 3 500 2 367 3 300 2016

Ledning

IT-infrastruktur 500 500 0 Årligen

Beslutsstödssystem 470 500 30 2 349 2 425 1 955 2014

Platina 24 500 476 4 621 3 909 3 885 2014

IT-plattform 1 000 1 000 5 524 4 285 4 285 2014

Baldersskolan inventarier 1 145 0 -1 145 8 225 8 225 2014

Mellanvångsskolan inventarier 1 753 -1 753 

MOS

Digitalt arkiv MOS 277 -277 

Räddningstjänst

Brand- och räddningsutrustning 522 700 178 Årligen

Investeringsreserv 1 900 1 900 Årligen

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN

Inkomster 6 225 11 000 -4 775 17 000 7 225 20 500

Utgifter 49 045 27 076 -21 969 46 994 67 018 59 150

Nettoinvesteringar 42 820 16 076 -26 744 29 994 59 793 38 650
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INVESTERINGSREDOVISNING  2014 
Redovisas i tkr

Bokslut
2014

Budget
2014

Avvikelse
2014

Kalkyl
i Bu -14

Utfall
tom 2014

Prognos
totalt

Beräknat
avslutsår

TEKNISKA NÄMNDEN

Skattefinansierad verksamhet

GC vägnätet 29 500 471 Årligen

Ökad trafiksäkerhet 606 1 000 394 Årligen

Belysning 458 1 000 542 Årligen

Upprustning grönytor 990 2 000 1 010 Årligen

Lekplatser 861 2 000 1 139 Årligen

GC Knästorp – Gastelyckan 1 500 499 2 500 27 2 000 2016

GC mm Borggårds allé 729 200 -529 6 200 5 738 5 500 2014

Truckvägen 578 100 -478 5 000 720 6 500 2015

GC Stp-Burlöv-Malmö MF 2 1 788 1 786 1 850 19 1 850 2016

Rekreationspark Hagalid 2017

Infrastrukturersättning 0 5 000 0 5 000

Utgifter 82 200 118 10 000 3 227 10 000

Nettoinvestering 82 200 118 5 000 3 227 5 000

Rekreationspark Hjärup 2017

Exploateringsbidrag 23 4 000 -3 977 9 090 2 154 9 090

Utgifter 1 154 4 000 2 846 18 000 2 720 18 000

Nettoinvestering 1 131 0 -1 131 8 910 566 8 910

Beläggning 5 255 6 000 745 Årligen

GC Lommavägen 2016

Infrastrukturersättning 200 -200 1 950 0 1 950

Utgifter 3 200 197 1 950 66 1 950

Nettoinvestering 3 0 -3 0 66 0

Borggårdsområdet bro 457 564 107 2 200 1 715 1 668 2014

Vikhemsvägen-Kronoslättsvägen 2015

Trafikverket 0 0 2 000

Utgifter 937 4 000 3 063 4 500 1 059 5 000

Nettoinvestering 937 4 000 3 063 4 500 1 059 3 000

Grönplan 0 450 450 1 050 10 1 050 2016

Skyltprogram 53 300 247 1 500 571 1 500 2016

Busshållplats Malmövägen 2014

Skånetrafiken 0 1 912 1 912

Utgifter 918 -918 5 761 5 753

Nettoinvestering 918 0 -918 0 3 849 3 841
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INVESTERING

INVESTERINGSREDOVISNING  2014 
Redovisas i tkr

Bokslut
2014

Budget
2014

Avvikelse
2014

Kalkyl
i Bu -14

Utfall
tom 2014

Prognos
totalt

Beräknat
avslutsår

Vesum naturområde 131 500 369 1 800 228 1 800 2016

Trafiksäkerhet G:a Dalbyvägen KH 477 1 900 1 423 2 500 604 627 2014

GC Västanväg södra 2015

Inkomster 0 0 0 3 694 3 694 3 694

Infrastrukturersättning 0 2 000 2 000

Skånetrafiken 1 694 1 694

Utgifter 2 200 198 3 694 2 835 3 233

Nettoinvestering 2 200 198 0 -859 -461

Mellanvångsparken 735 3 500 2 765 5 500 1 470 5 500 2015

Cirkulationsplats Malmöv/Tingsv 2014

Inkomster 0 0 0 3 500 3 500

Infrastrukturersättning 0 2 500

Exploateringsbidrag 0 1 000

Utgifter 16 -16 3 685 3 701

Nettoinvestering 16 0 -16 0 185 201

Hjärup 4-spår allmän platsmark 180 200 20 700 384 650 2015

Detaljplan Banvallsvägen 4-spår 89 200 111 1 700 390 1 550 2015

Detaljplan Stationsbron 4-spår 395 200 -195 1 400 927 1 750 2015

Esarp väg 798 MF 0 500 500 500 2 500 2015

GC/gata gata Kyrkheddinge 3 940 937 940 5 940 2015

Busshållplatser Kronoslättsvägen 2016

Skånetrafiken 0 290

Utgifter 2 250 248 650 2 840

Nettoinvestering 2 250 248 650 2 550

GC Sliparevägen/Sockerbruksvägen 2014

Trafikverket 542 542 

Utgifter 1 095 750 -345 

Nettoinvestering 553 750 197 

Trf åtg Klockaregårdsv/Slättvägen 100 100 750 0 750 2015

Torgstånd 1 655 -1 655 2014

SUMMA TEKNISKA NÄMNDEN SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Inkomster 565 4 200 -3 635 19 734 11 260 27 436

Utgifter 17 893 34 042 16 149 74 884 32 165 82 612

Nettoinvesteringar 17 328 29 842 12 514 55 150 20 905 55 176
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Fleråriga projekt

INVESTERING

INVESTERINGSREDOVISNING  2014 
Redovisas i tkr

Bokslut
2014

Budget
2014

Avvikelse
2014

Kalkyl
i Bu -14

Utfall
tom 2014

Prognos
totalt

Beräknat
avslutsår

BALANSENHET VA

Servisledningar Årligen

Inkomster 616 500 116 616

Utgifter 1 034 500 -534 1 034

Nettoinvestering 418 0 -418 0 418

Relining 1 770 2 000 230 1 770 Årligen

Gullåkra mosse 80 -80 

Pihls väg Uppåkra spv-ledn och pump 4 061 300 -3 761 9 500 13 849 13 788 2014

Maskinvägen spv ledning och  pumpstn 4 360 1 000 -3 360 6 600 5 921 10 000 2015

KH-Stp spv-ledning och två pumpstn 4 611 500 -4 111 11 500 12 398 12 387 2014

Foodialedningen dagvattenmagasin 3 000 3 000 3 000 3 000 2014

Pumpstationer spillvatten 493 2 000 1 507 9 100 3 595 5 102 2016

Önsvala mätkammare 1 450 1 450 2 000 5 2 000 2015

Ledningar Betania med flera vtn/spi/dag 0 8 550 550 4 550 2016

Författarbyn 8 846 5 500 -3 346 20 000 13 751 47 893 2018

Mölleberga vtn-spv-ledningar etapp 1 2014

Inkomster 859 859 0 859 0

Utgifter 4 237 4 250 13 5 500 5 908 5 971

Nettoinvestering 3 378 4 250 872 5 500 5 049 5 971

Mölleberga vtn-spv-ledningar etapp 2 0 3 500 2017

Bro Borggårdsdiket 320 -320 410 2014

Slamsilo Reningsverket 1 033 -1 033 1 000 2014

Dragonvägen Grevie va/spill 706 -706 1 500 2014

SUMMA VA

Inkomster 1 475 500 975 0 1 475 0

Utgifter 31 551 20 500 -11 051 70 250 52 873 105 130

Nettoinvesteringar 30 076 20 000 -10 076 75 750 57 306 111 101

TOTALT

Inkomster 8 265 15 700 -7 435 36 734 19 960 47 936

Utgifter 98 489 81 618 -16 871 192 128 152 056 246 892

Nettoinvesteringar 90 224 65 918 -24 306 160 894 138 004 204 927

Investeringsvolym mnkr 90 66 -24 161 138 205
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INVESTERING

KOMMENTARER
Årets bruttoinvesteringar uppgår till totalt 98 
mnkr. De fördelas mellan kommunstyrelsen 49 
mnkr, tekniska nämnden skattefinansierad verk-
samhet 18 mnkr och balansenhet VA 31 mnkr.

Investeringarna har delvis finansierats genom 
infrastrukturersättning sex mnkr, statliga bidrag 
en mnkr samt anläggningsavgifter en mnkr.

Uppåkravallen (Hjärups IP)
Hjärups IP är i stort sett färdigställd. Kostnaden 
överstiger budget på grund av höjdförhållanden 
vilket gav upphov till att mer massor behövde 
hanteras, ytan är större än första kalkylen inbe-
grep.

Kostnaderna innehåller även byggnation av 
parkering, gata samt gång- och cykelväg.

Beläggning
Toppbeläggning på gång- och cykelvägnätet och 
vägnätet utförs kontinuerligt. Under 2014 har 
arbetet skett bland annat i områdena Trekanten 
och Polonäsbyn.

Borggårdsområdet
En gång- och cykelväg har anlagts längs med 
Sliparevägen/Sockerbruksvägen och över Borg-
gårdsdiket har en bro ersatt en trumma för att 
förbättra vattenflödet.

Författarbyn
VA påbörjade ledningsrenoveringen som kommer 
att pågå under en längre tid. Samtidigt rustas 
belysning och gatubeläggning upp.

Stora Mölleberga
Området har kopplats in på Staffanstorps vatten-
nät och fått kommunalt spillvattenavlopp.
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EXPLOATERING

EXPLOATERINGSPROJEKT
netto, tkr Projekt

kalkyl
Red. tom

2013
Red. 2014

01-12
Totalt red. 

140831
Avvikelse

red./kalkyl
Projekt-
prognos

Avvikelse
prognos/

kalkyl

Vikhem II 5 955 -11 374 -867 -12 241 -18 196 5 454 -501

Vikhem III A -9 580 -13 130 -26 311 -39 441 -29 861 -13 382 -3 802

Vikhem III B 54 045 3 302 -91 3 211 -50 834 54 045 0

Jakriborg II 2 159 -68 -2 -70 -2 229 2 159 0

Louiseberg 5 183 3 934 1 868 5 802 619 5 696 513

Hjärup NO gem. 0 -1 665 -109 -1 774 -1 774 -1 774 -1 774

Hjärup NO I 2 780 2 418 -86 2 332 -448 2 245 -535

Hjärup NO II 0 -495 -2 032 -2 527 -2 527 -2 504 -2 504

Hjärup NO III 0 0 -295 -295 -295 -295 -295

Nordanå Duvemåla 3 954 -170 -22 -192 -4 146 4 245 291

Hjärup Bocenter -4 017 -13 704 9 810 -3 894 123 -3 894 123

Rudolf Bååths väg 3 675 -4 945 5 896 952 -2 724 3 135 -540

Tyska krogen 700 -23 32 9 -691 708 8

Pihlängen 0 -504 356 -148 -148 -148 -148

Åkerslundshusen 6 490 -756 491 -265 -6 755 6 150 -340

Tågvägen 1 790 -790 -271 -1 061 -2 851 1 669 -121

Myllan, Vallby 0 -51 -147 -198 -198 -198 -198

Brågarps industriområde 0 9 601 3 395 12 996 12 996 11 495 11 495

Stp Företagspark 99 20 841 -46 20 795 20 697 12 057 11 959

Västra Infarten 0 -2 335 -102 -2 437 -2 437 -2 436 -2 436

Fsk Åretruntbyn Hjärup 74 236 -236 0 -73 -98 -172

Drivmedelstation Borggårds-
rondellen 37 715 -75 640 603 640 603

Resultat 73 343 -8 958 -8 844 -17 801 -91 144 84 969 11 626

KOMMENTARER 
Vikhem II
Detaljplan för etapp II, har vunnit laga kraft. 
Projektering pågår under 2014. Området kommer 
att byggas ut med start 2015

Vikhem III
Detaljplanen har vunnit laga kraft och infrastruk-
turen för första etappen är färdigställd. Bostadsut-
byggnad påbörjad 2014. 

Under våren 2015 kommer de första grupphu-
sen att påbörjas. Prognosen visar på underskott på 
första etappen.

Jakriborg II
Marken ägs sedan tidigare av exploatör. Detalj-
plan för området antogs 2005. Exploateringsavtal 
träffades i samband med antagandet av planen. 
Enligt avtalet ska exploatören anlägga anslut-
ningsgata samt ny väg mellan Vragerupsvägen och 
riksväg 108. Exploatören har väntat med exploa-
tering på grund av andra egna pågående projekt.

Louiseberg
Marken ägs av exploatör som avser bebygga 
området med totalt cirka 50 småhus. Utbyggnad 
pågår och är i det närmaste färdigställd. För 
området gäller annat huvudmannaskap än kommu-
nalt, bortsett från VA där kommunen är huvudman.

Hjärup No
Området ägs av Sveaskog som avser låta JM 
exploatera området. Totalt beräknas området 
kunna bebyggas med cirka 500 nya bostäder. Den 
första etappen omfattar cirka 130 enbostadshus. 
Utbyggnad av etapp I påbörjades under 2009 och 
avslutades under 2014. Detaljplan för etapp II 
antogs under 2014, men har överklagats och ännu 
inte vunnit laga kraft. Detaljplan för skola har 
vunnit laga kraft och byggnation kommer att 
påbörjas 2015.

Nordanå 8:23, Duvemåla
Detaljplan antogs 2007. Dåvarande exploatör har 
sålt marken till Staffanstorps kommunfastigheter. 
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EXPLOATERING

Hjärup BoCentrum
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Ombyggnad av 
allmän plats har skett under 2013. Marken har 
anvisats till Riksbyggen genom anbudsförfarande. 
Då projektet har minskats, både vad gäller yta och 
antal lägenheter, är prognosen ett underskott. 
Byggstart beräknas till våren 2015.

Rudolf Bååths väg
Detaljplan antagen. Bygglov överklagat av grannar 
och upphävt av Länsstyrelsen. Nytt bygglovbeslut 
har vunnit laga kraft och byggnationen har 
påbörjats. 

Tyska krogen
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Marken är i 
privat ägo. Förväntad byggstart för fyra bostäder 
under 2015.

Pihlängen
150-200 bostäder söder om Louisebersområdet. 
Marken ägs sedan tidigare av exploatör. Detaljpla-
nen antogs under 2014 men har överklagats 
upphävts på grund av huvudmannaskapsfrågan. 
Omarbetad detaljplan kan komma att ställas ut 
för granskning under våren 2015.

Åkerslundshusen
Före detta växthustomt söder om Lommavägen i 
Hjärup. Området utvecklas för uppförande av 
cirka 40 bostäder. Marken ägs sedan tidigare av 
exploatör. Detaljplanen, som överklagades efter 
antagandet 2014, har nu vunnit laga kraft. 
Projektering pågår och utbyggnad beräknas kunna 
påbörjas under 2015.

Tågvägen
Projektet omfattar tolv rad-/kedjehus på centralt 
läge i Hjärup. Marken ägs av kommunen som har 
avtal med exploatör som kommer att förvärva och 
bebygga området. Detaljplanen har antagits, 
överklagats och vunnit laga kraft under 2014. 
Utbyggnad påbörjas 2015.

Myllan, Vallby
I Vallby planeras för 14 nya enbostadshus i ett så 
kallat karaktärsområde på landsbygden – ett 
område där boende kombineras med möjlighet att 
utveckla intresse och företagande kring odling och 
småskalig produktion. Marken ägs av exploatör. 

Under 2014 antogs detaljplanen för Myllan 
karaktärsområde. Länsstyrelsen valde att kalla in 
planen och upphäva beslutet, vilket kommunen 
överklagade till regeringen. Regeringen har nu gett 
kommunen rätt. Detaljplanen har även överkla-
gats av annan part och kan inte vinna laga kraft 
förrän överklagandeprocessen har avgjorts.

Brågarps industriområde
Ett av kommunen ägt område avsett för lättare 
industribebyggelse intill Industrivägen. Försäljning 
av tomter pågår och merparten av kvartersmarken 
är såld och bebyggd. I områdets sydöstra del har 
en planändring genomförts för att tillåta viss 
handel. 

Staffanstorps Företagspark
Ett av kommunen ägt område avsett för industri/
handelsbebyggelse mellan väg 108 och Vesumsvä-
gen. Detaljplanen har reviderats för att på delar av 
området tillåta handel. Delar av gatunätet är 
iordningställt. Större delen av området har sålts 
till exploatörer. Ett fåtal tomter är idag bebyggda. 

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, Willys, 
Skåneplantor).

Västra Infarten
Området som är en del av Stanstorp 5:1 ägs av 
kommunen. Detaljplanen är antagen. För området 
anges ändamålen industri, kontor samt bensinsta-
tion. 

Förskola Åretruntbyn
Detaljplan för ny förskola vann laga kraft under 
våren 2013. Hemsö Skolfastigheter byggde 
förskola under hösten 2013 och verksamheten har 
flyttat in.

Drivmedelstation Borggårdsrondellen
Detaljplan har tagits fram och vunnit laga kraft 
för en ny drivmedelsstation vid Borggårdsrondel-
len. Markarbeten och byggnation har färdigställts 
under 2014.
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FÖRPROJEKT EXPLOATERING

KOMMENTARER
Jakriborg III
Etappen III av Jakriborgs utbyggnad har inte 
påbörjats då markägaren ännu inte begärt plan-
läggning.

Åttan
Verksamheten på Åttans idrottsplats har flyttats till 
nya Staffansvallen. Utbyggnaden av bostäder 
avvaktar flytt av kraftledningar och hästverksamhet.

Nevishög g:a skola
Ingen aktivitet pågår i projektet.

Sockerstan/Sockerbruket
Planprogram för Sockerstan var föremål för 
samråd under hösten/vintern 2013-2014. Upp-
skattningsvis inryms upp till 1000 bostäder och 
verksamhetslokaler i Sockerstan. Den största delen 
av upparbetad kostnad består av köpet av fastig-
heten. 

Annero
Detaljplanen behöver omarbetas efter beslut i 
Mark- och miljööverdomstolen. Föravtal är 
tecknat med ny exploatör. 

Bjällerupsvägen, Kyrkheddinge
Detaljplanering pågår för cirka 70 bostäder. 
Antagande avvaktar exploateringsavtal.

Åvägen, Kyrkheddinge
Före detta byggåtervinningen. Ingen aktivitet 
pågår.

Uppåkra arkeologiska park
Ett planprogram är framtaget i anslutning till 
pågående utgrävning. 

Vikhem IV
Utredningar för förskola pågår. Detaljplan påbörjad.

Åttevägen
Projektet omfattar en utbyggnad om cirka 90 
bostäder i centrala Hjärup. Detaljplanen, som 
antogs i december 2014, har överklagats och ännu 
inte vunnit laga kraft.

Äppelhagen II
Detaljplan påbörjad hösten 2013.  Innehåller ca 
20 bostäder. Under hösten 2014 antogs detaljpla-
nen som nu har vunnit laga kraft efter att länssty-
relsen beslutat avslå överklagan.

FÖRPROJEKT EXPLOATERING
                                    netto, tkr För-

kalkyl
Red. tom

2013
Red. 2014

01-12
Totalt red.

141231
Avvikelse

red./kalkyl
Projekt-
prognos

Avvikelse
prognos/

kalkyl

Jakriborg III 0 0 0 0 0 0 0

Åttan 14 580 -1 025 -61 -1 086 -15 666 14 580 0

Nevishög g:a skola 0 0 0 0 0 0 0

Sockerbruket 0 -50 443 -7 629 -58 073 -58 073 0 0

Annero 0 -3 266 -135 -3 401 -3 401 0 0

Bjällerupsvägen, 
Kyrkheddinge 3 900 -676 -213 -889 -4 789 3 900 0

Åvägen, Kyrkheddinge -7 130 -1 043 -45 -1 089 6 041 -7 130 0

Uppåkra arkeologiska park 0 -461 -2 -463 -463 0 0

Vikhem IV 0 -1 973 -91 -2 064 -2 064 0 0

Åttevägen 20 150 -1 665 -173 -1 838 -21 988 20 150 0

Äppelhagen II 0 -329 102 -227 -227 0 0

Busstationsflytt 0 -559 -31 -590 -590 0 0

Bråhögsbadet 0 -186 -6 -192 -192 0 0

Industriområde Kyrkheddinge 0 -633 -387 -1 020 -1 020 0 0

Annero skola 0 -451 -236 -687 -687 0 0

Väståkra 0 -524 -353 -877 -877 0 0

Hjärup väster 0 0 -199 -199 -199 0 0

Knästorp 4:3 0 0 -40 -40 -40 0 0

Klockaregårdsvägen 0 0 -28 -28 -28 0 0

Resultat 31 500 -63 234 -9 528 -72 762 -104 262 31 500 0
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FÖRPROJEKT EXPLOATERING

G:a busstorget
Flytt av busstationen i Staffanstorp möjliggör 
utveckling för bostads- och centrumändamål. 
Tidiga utredningar har påbörjats och detaljplane-
ringen påbörjas under 2015.

Bråhögsbadet
Fastighetsägaren, Staffanstorps Kommunfastighe-
ter, har begärt planändring för att möjliggöra 
tillbyggnad av Bråhögsbadet och nybyggnation av 
bostäder inom samma fastighet. För närvarande 
pågår ingen aktivitet i projektet.

Industriområde Kyrkheddinge
Detaljplanearbetet har påbörjats. Marken är rik 
på fornlämningar och arkeologisk förundersök-
ning påvisar höga kostnader för slutundersökning.

Annero skola
Detaljplanearbete påbörjad för att möjliggöra 
byggande av ny skola i läge där den befintliga 
Anneroskolan ligger idag. Planarbetet vilar för 
närvarande.

Väståkra
Nya bostäder vid Vragerupsvägen i Hjärup. 
Planarbetet försiktigt påbörjat för att synkronisera 
med fyrspårsplaneringen. Byggande kan tidigast 
påbörjas efter att ombyggnaden till fyra spår blivit 
klar, det vill säga tidigast 2022, vilket gör att 
planeringen inte är högprioriterad i nuläget. 

Hjärup väster
Föravtal är tecknat med Skanska för utveckling av 
det före detta Prefab-området. Arbetet är i pro-
gramskede. Området kan komma att inrymma en 
blandning av bostäder och verksamheter i varie-
rande form med en stadsmässig täthet i läget 
närmast spåren och stationsbron.

Detaljplan kan upprättas för den första etappen 
under 2015-2016 och byggstart kan ske under 
2017. Områdena närmast spåren kan inte byggas 
förrän fyrspårsutbyggnaden är klar.

Knästorp 4:3
Planläggning påbörjad för att möjliggöra utveck-
ling av Svenska foders anläggning vid Knästorps 
Kvarnväg. 

Klockaregårdsvägen
Syftet med projektet är att möjliggöra uppförandet 
av sju till tio radhus längs Klockaregårdsvägen i 
Hjärup, på den plats där de före detta bank- och 
postbyggnaderna står. Föravtal är tecknat med 
exploatör och arbetet med detaljplan är påbörjat.



V
ER

K
SA

M
H

ETSB
ER

Ä
TTELSE

74

POLITISK VERKSAMHET
Kommunfullmäktige

Ordförande

Yvonne Nilsson (C)

Kommundirektör

Ingalill Hellberg

Verksamhetsområde

Kommunfullmäktige

Stöd till politiska partier

Revision

Överförmyndarverksamhet

Ekonomiska fakta (mnkr)
Bokslut 

2014
Budget 

2014
Bokslut 

2013

Resultat -0,3 0,0 0

Nettokostnad -3,4 -3,1 -3,1

Investeringsvolym 0 0 0

POLITISK VERKSAMHET

ÅRETS RESULTAT
Kostnaderna för Kommunfullmäktige överstiger 
budgeten på grund av att fler sammanträden än 
budgeterat genomförts. Dels beslutades om två 
budgetdagar och dels hölls ett sammanträde mer i 
år då val genomfördes. 

Kostnaden för ”God man” överstiger budgete-
rat då behovet ökat under året. Överförmyndar-
verksamheten har också belastats av engångskost-
nader för att avsluta och överföra verksamheten 
till en gemensam organisation för Lomma, Käv-
linge, Burlöv och Staffanstorp. Organisationen 
kommer att ha Lomma kommun som huvudman. 



V
ER

K
SA

M
H

ET
SB

ER
Ä

TT
EL

SE

75

GEMENSAM VERKSAMHET

GEMENSAM VERKSAMHET

Kommunstyrelsen

Ordförande

Christian Sonesson (M)

Kommundirektör

Ingalill Hellberg

Nämndspecialister

Cecilia Jansson Intern service

Ann Rosell Personal

Pontus Borgstrand Exploatering

Roger Gustafsson Räddningstjänst

Mattias Hedenrud Medborgarkontor

Henrik Lethin Stabskontor

Verksamhetsområden

Nämnd och styrelse Tillväxt, samhällsbyggnad

Stabskontor Arbetsmarknadsåtgärder

Valverksamhet Räddningstjänst

Kommunikation Civilt försvar

Fastighetssamordning Ekonomi

Konsumentvägledning Kansli

Bostadsanpassning

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
Verksamhetsmålen bedöms i allt väsentligt vara 
uppfyllda. God ekonomisk hushållning uppnås 
inom kommunstyrelsens område med undantag 
för området Tillväxt som ger ett överskott. 
Tillväxtverksamheten har förseningar gentemot 
planering i projekten. 

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 
2014

Budget 
2014

Bokslut 
2013

Resultat KS -3,4 -0,5

Resultat KS mark 3,1 2,8

Nettokostnad KS -112,4 -108,9 -111,19

Nettokostnad KS mark 3,7 0,6 4,6

KS totalt -108,7 -108,3 -107,3

Investeringsvolym -42,8 -16,1 -14,2

ÅRETS RESULTAT
Det sammantagna resultatet för Kommunstyrelsen 
verksamhetsområde visar på -3,4 mnkr i under-
skott mot budget. Markreserv/försäljning visar ett 
resultat på 3,1 mnkr mot budget. Underskottet i 
Kommunstyrelsens verksamheter med -3,4 mnkr 
beror till största del på IT-licenser och konsultstöd 
för juriststjänster och myndighetsutövning.

Nyckeltal (antal) Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Räddningstjänsten

Antal utryckningar 
Staffanstorp 239 305 296

Antal utryckningar 
Lomma 271 215 250

   
ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Under 2014 genomfördes två val, dels ett EU-val 
och dels ett allmänt val i Sverige. 

Ett snabbt ökat intresse för bostadsbyggande i 
Staffanstorp har inneburit att fler exploateringsav-
tal har antagits. En välbesökt minimässa/informa-
tion kring kommande projekt har genomförts. I 
samband med ökat intresse har arbete påbörjats 
med att öka kommunens innehav av planlagd 
mark. 

Under 2014 har byggnation av Mellanvångspar-
ken påbörjats. Parken ska vara en mötesplats för 
människor i alla åldrar och innehålla möjlighet till 
lek och rörelse.

FRAMTIDEN
Utveckling av nya lokaler för skola och förskola 
har hög prioritet. Mellanvångsskolan var klar för 
inflyttning i årsskiftet och nu utreds Anneroskolan 
med flera utifrån elevunderlag och fastighetskvalitet.

SAMMANDRAG FÖR NÄMNDENS RESULTATENHETER
Resultatöverföring 

tom  2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Budget avvikelse Ack. Resultat 2014

Internservice 
ekonomi 721 0 101 101 822

Kostsektionen 2 039 -300 -320 -20 1 719

Summa 2 760 -300 -219 81 2 541
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TEKNISK VERKSAMHET
Tekniska nämnden/Skattefinansierad verksamhet

Ordförande

Berit Lagergren (M)

Nämndspecialist

Pontus Borgstrand

Verksamhetsområde

Teknisk nämnd

Fysisk och teknisk planering

Gator, vägar och belysning

Parker, gång- och cykelvägar

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

Nämndservice Teknik

Kommersiell verksamhet

Kommunikationer

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
Tekniska nämndens mål att utveckla en park är 
uppfyllt genom att en park byggts i Vikhem och 
projektering av en park i Hjärup pågår. Arbetet 
med information om trafiksäkerhet på kommu-
nens hemsida pågår.

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 
2014

Budget 
2014

Bokslut 
2013

Resultat 5,7 0,0 2,1

Nettokostnad 40,9 46,6 43,2

Investeringsvolym 17,3 29,8 16,8

TEKNISK VERKSAMHET

ÅRETS RESULTAT
Nämndens resultat/budgetavvikelse har flera var för 
sig smärre orsaker. Ersättningen till driftentreprenö-
rerna indexerades lägre än beräknat, nytt avtal för 
el till gatubelysning blev billigare liksom vinterväg-
hållningen då vintern var ovanligt mild. Lägre 
investeringar föregående år gav lägre kapitalkostna-
der. Underhåll och mindre arbeten som inte genom-
förts i planerad omfattning medverkar också till 
överskottet.

Nyckeltal (kr) Bokslut 
2014

Budget 
2014

Bokslut 
2013

Gator/vägar

Bruttokostnad kr/m2 14 16 16

Parker/gång- och cykelvägar

Bruttokostnad kr/m2 6 6 6
   

FRAMTIDEN
Under 2015 ska en ny upphandling av driftsentre-
prenad för gata genomföras, gemensamt med VA. 
Satsningen på oskyddade trafikanter kommer att 
fortsätta. Utbyggnaden av parker fortsätter i 
Hjärup med Hjärups park och i Staffanstorp med 
Mellanvångsparken. 
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TEKNISK VERKSAMHET
Tekniska nämnden/Balansenhet VA

Ordförande

Berit Lagergren (M)

Nämndspecialist

Pontus Borgstrand

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
Målet att genomföra budgeterade investeringar 
har uppfyllts gott och väl belopps- och volymmäs-
sigt. Historiska data är införda i VA-banken. 
Övrig dokumentation till VA-banken pågår 
kontinuerligt.

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 
2014

Budget 
2014

Bokslut
2013

Resultat -0,2 0,5 6,3

Investeringsvolym 30,1 20,0 33,2

ÅRETS RESULTAT
Den främsta orsaken till att balansenhetens 
budgetavvikelse är att underhållsbudgeten över-
skridits. VA-verksamhetens strävan att med 
bibehållen taxa öka det egna kapitalet går lång-
samt. Redan har en del kostnader ökar mer än i 
långtidsplanen till exempel ersättningen till ABMA 
och driften av reningsverket. Både Sydvatten och 
VASYD har aviserat avgiftshöjningar framöver.

Nyckeltal (kr) Bokslut 
2014

Budget 
2014

Bokslut
2013

Bruttokostnad kr/m3 köpt 
vatten 9 8 9

Bruttokostnad kr/m3 renat 
vatten 15 15 14

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Arbetet med bortkoppling av tillskottsvatten från 
fastigheter i Författarbyn har fortsatt under året. 
Ledningsrenoveringen har inletts och kommer att 
fortsätta under de närmaste åren.

Stora Mölleberga har kopplats till kommunens 
vatten- och spillvattenledningsnät.

I samband med byggnationen av ny pumpsta-
tion vid Maskinvägen installeras även en vatten-
kiosk där företag kan köpa vatten istället för att ta 
från brandposter.

Ledningsrenovering från Kvärlövs pumpstation 
till Industrivägen har påbörjats.

TEKNISK VERKSAMHET

St Uppåkra har fått en ny pumpstation och 
ledningar mellan St Uppåkra och Hjärup har 
renoverats. 

Mindre ledningsrenoveringar har utförts bland 
annat på Sliparevägen och Ingvar Anders väg. 
Borggårdsdiket har rensats och fått en ny bro. För 
att förbättra flödet har Dynnbäcken genomgått en 
större rensning.

En slamsilo på reningsverket har renoverats. 
Periodisk besiktning och energikartläggning har 
genomförts på reningsverket.

FRAMTIDEN
Arbetet med bortkoppling av tillskottsvatten i 
Staffanstorp och Hjärup kommer att fortsätta. 
Detta kommer att säkerställa ett långsiktigt 
hållbart spillvattennät.

En stor del av ledningsnätet är gammalt och 
statusen försämras kontinuerligt. Framtida 
utbyggnad av bostäder och verksamhetsområden 
påverkar systemets kapacitet. 

VA har många investeringsprojekt framför sig 
under de kommande åren och kommer att präglas 
av renoveringsarbeten samt nyproduktion av 
anläggningar. 

Samarbete med gata/park pågår för att utveckla 
befintliga och nya fördröjningsdammar och diken 
till vackra funktionella anläggningar som skapar 
mervärden åt både verksamheten och våra med-
borgare. 
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TEKNISK VERKSAMHET

TEKNISK VERKSAMHET

Tekniska nämnden/Balansenhet Renhållning

Ordförande

Berit Lagergren (M)

Nämndspecialist

Pontus Borgstrand

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
Målet att tillsammans med renhållningsentrepre-
nören optimera avfallsservicen till hushåll och 
verksamheter har uppfyllts. 

I fyra livsmedelsbutiker har Samlaren placerats 
ut. I skåpet kan lämnas batterier, glödlampor och 
mindre elektronik.

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 
2014

Budget 
2014

Bokslut 
2013

Resultat -0,6 -0,5 0

   
ÅRETS RESULTAT
Kostnaderna för återvinningscentralen, som 
avgörs av lämnade mängder ökademed drygt 12 
procent. Eftersom mängden avfall från hushållen 
minskade stannade budgetavvikelsen ändå vid -0,1 
mnkr.

Nyckeltal (kr) Bokslut 
2014

Budget
2014

Bokslut 
2013

Avfall från hushållen, 
kg/invånare 228 235 227

Avfall vid återvinnings-
central, kg/invånare 390 340 348

   
ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Renhållningsentreprenaden har förlängts med två 
år och gäller till och med februari 2018. 

En bemannad station för trädgårdsavall var 
uppställd i Hjärup vid fem tillfällen.

FRAMTIDEN
Ett pågående arbete med en ny renhållningsord-
ning för 2016-2020 tillsammans med SYSAV och 
övriga SYSAV-kommuner ska slutföras under 
2015. Renhållningsordningen innefattar avfalls-
plan och föreskrifter om avfallshantering.
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SAMARBETSNÄMND 2

SAMARBETSNÄMND 2

Samarbetsnämnd 2

Ordförande

Christian Sonesson (M)

Nämndspecialist

Ingalill Hellberg

Verksamhetsområde

Fysisk och teknisk planering

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
Nämndens mål avseende utveckling och fördjupat 
samarbete mellan samarbetskommunerna Käv-
linge och Staffanstorp, samt hög kvalitet i verk-
samheten, har uppfyllts.

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 
2014

Budget 
2014

Bokslut 
2013

Resultat 0,3 0 0,8

Nettokostnad 1,4 1,7 0,9

ÅRETS RESULTAT
Överskottet beror främst på intäkter från nybygg-
nadskartor och detaljplaner.
 
ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Geoinfo har medverkat i en rad skilda projekt som 
skolskjutskarta och belysningskarta, kartproduk-
tion i Skapande skola, körtidsanalyser för Rädd-
ningstjänsten, vandringskarta för Leader Lunda-
lund och IT-samordning Miljö & Teknik.

Av olika anledningar kommer GIS-systemet 
Solen och kartprodukten Skånekartan att upp-
höra. Arbetet med att skapa ersättningar har 
pågått under året liksom utbyte och modernisering 
av serverparken samt överföring av primärkarta 
till databas.

FRAMTIDEN
Ersättare till Solen, Cartesia Spatial Map (CSM) 
kommer att införas och utbildning däri erbjudas 
interna användare i kommunerna.

Mätverksamheterna i Kävlinge och Staffanstorp 
ska slås samman och ingå i Geoinfo, att genom-
föras före 2016.

Geoinfo kommer att verka för att anslutning till 
Geodatasamverkan. Det är för närvarande 197 
kommuner som ingår och därigenom får tillgång 
till ett samlat utbud av geodata.

 

Naturens symfoni -

projekt skapandes skolors 

utställning 8-15 juni 2014

Lev livet i framtidens kommun!

Läs mer på www.staffanstorp.se
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLS-
VERKSAMHET

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSVERKSAMHET

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande

Bertil Persson (M)

Nämndspecialist

Pontus Borgstrand

Verksamhetsområden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd

Fysisk och teknisk planering

Miljö- och hälsoskydd

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
Utvärdering av kvalitetsdeklarationerna visar att 
miljöenheten haft en effektiv handläggning och 
uppnått målen. Myndighetsutövningen har i 
huvudsak följt planen.

Målsättningen avseende handläggningstid för 
bygglovsärenden har inte uppnåtts under året. 
Samrådsmöten har hållits i alla planeringsprojekt 
som varit föremål för samråd.

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 
2014

Budget 
2014

Bokslut
2013

Resultat 1,6 0 0,8

Nettokostnad -2,4 -0,8 -1,7

   
ÅRETS RESULTAT
Överskottet mot budget beror på högre intäkter 
från bygglovsverksamheten och på att budgeterade 
kostnader för projektet Strategi för hembygd inte 
förbrukats under året.

Nyckeltal (procent)
Bokslut 

2014
Budget 

2014
Bokslut 

2013

Miljö- och hälsoskydd, 
avgiftsfinansieringsgrad 36 34 37

Bygglov, kostnadstäck-
ning 95 90 91

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Länsstyrelsen har informerat om att Grevie 
Jaktskyttebana inte tilldelats några medel från 
Naturvårdsverket för kompletterande undersök-
ningar och riskbedömning.

Under året har elva detaljplaner antagits. Sex av 
dessa har vunnit laga kraft, tre utan överprövning 
och tre efter överklagande.

Detaljplanerna innehåller sammanlagt byggrät-
ter för cirka 480-530 bostäder, företrädesvis i 
Hjärup.

FRAMTIDEN
Plan- och exploateringsenheten kommer att arbeta 
med 30-35 aktiva planeringsuppdrag under nästa 
år och delta i flera övergripande projekt, bland 
annat utvecklingen av Sockerbruksområdet, 
Västra Hjärup, samt fyrspårsutbyggnaden i 
Hjärup.

Bygglovsverksamheten kommer att förstärkas 
för att säkerställa att tillsynsverksamheten kan 
fullgöras. Fler bygglovsansökningar förväntas efter 
den större mängden antagna detaljplaner. 

Digitaliseringen av bygglovsarkivet kommer att 
fortsätta. Digitalt e-bygglov ska införas under 
första halvåret 2015.

Staffanstorpsdelen av Strategi för hembygd kan 
godkännas av nämnden för samråd och dialog 
med medborgare och berörda fastighetsägare. 
Programmet ska bland annat kunna ge råd och 
riktlinjer till medborgarna.
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Nybyggardagen på Vikhem   
i juni 2014.
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KULTUR- OCH FRITIDS-
VERKSAMHET

KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande

Eric Tabich (M)

Nämndspecialist

Mats Schöld

Verksamhetsområden

Kultur- och Fritidsnämnd

Bidrag, ungdomsorganisationer

Föreningsutveckling

Allmän kulturverksamhet

Bibliotek

Musikskola

Inomhusanläggningar

Utomhusanläggningar

Bråhögsbadet

NS kultur och fritid

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
Under 2014 har Bibliotekets och Bråhögsbadets 
verksamheter utvärderats med NKI och analys-
arbeten påbörjades som i ett led av ett utvecklings-
arbete. Utvärdering av Musikchecksystemet påbör-
jades och förväntas avslutas under våren 2015.

Målsättningen att Konsthallen ska genomföra 
sex stycken utställningar har uppnåtts. Under 2014 
har också Hjärups nya idrottsplatts (Uppåkraval-
len) färdigställts och invigts. Under året har också 
vissa nödvändiga renoveringar genomförts i 
Bråhögsbadet som en del av nämndens prioriterade 
arbete att utveckla Bråhögsbadets verksamheter. 

I enlighet med Kultur- och fritidsnämndens 
målsättning att ge förutsättningar till ökat utbyte 
med kommunens vänorter, har flera ungdomsutby-
ten genomförts mellan föreningar och kommunens 
vänorter under 2014. Bland annat har lag från 
Kyrkheddinge IF besökt vänorten Kilarney (Irland) 
och ett pojklag från Grimmen har besökt Twin 
Cup som genomfördes i Hjärup. Under verksam-
hetsåret har också utbudet av aktiviteter för 
10-12-åringar i Staffanstorp kompletterats med 
aktiviteter som inte är så lättillgängliga för samma 
ålderskategori. LAN, dans (bland annat street-
dance) och studioaktiviteter är att nämna några. 

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 
2014

Budget 
2014

Bokslut 
2013

Resultat -4,4 0 0

Nettokostnad 37,8 33,4 31,7

ÅRETS RESULTAT
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett under-
skott om cirka 4 400 tkr. Underskottet beror på 
att beslut fattades i slutet av året om att ersätta 
Staffanstorps Kommunfastigheter för nerlagda 
kostnader avseende Bråhögsbadet, ombyggnad av 
reningsanläggning med mera.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Under 2014 har två nya musikaktörer blivit 
auktoriserade, Limus och Skånska småstadens kul-
turskola. Dessutom har Hjärups Idrottsplats som 
numera heter Uppåkravallen, invigts. Arbetet med 
att gestalta och bygga ny idrottshall i Hjärup har 
påbörjats. Under 2014 har en omorganisation 
gjorts med hänsyn till att resultatenheterna efter 
halvårsskiftet sorterats under Kultur- och fritids-
nämnden.

FRAMTIDEN
Förutsättningarna för en kulturcheck ska utredas.

Uppåkravallen invigdes 30 augusti 2014.
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SAMMANDRAG FÖR NÄMNDENS RESULTATENHETER
 

Resultat överföring 
tom 2013 Budget 2014 Bokslut 2014

Differens 
budget – bokslut Ack resultat 2014

Biblioteket 48 0 4 4 52

Bråhögsbadet 19 0 269 269 288

Musikskolan 67 0 78 78 145

Summa 134 0 351 351 485

Musikskolan
Musikskolan har uppfyllt målet med att alla elever 
ska få plats i musikundervisningen, i och med 
musikchecken. Tre nya utförare auktoriserades 
under hösten 2014. 

Musikskolechecksystemet innebär att barn och 
ungdomar mellan 7-19 år, folkbokförda i kommu-
nen, även kan välja deltagande i privata musiksko-
lor, auktoriserade av Staffanstorps kommun. I 
augusti 2014 fanns det sex utförare som bedrev 
musikundervisning: Staffanstorps Musikskola, 
Rockskolan, Lunds Musikskola, Skånska Småsta-
dens Kulturskola, LIMUS och Musikum.

Föreningarnas dag och 
Jubileumsloppet 2014.

KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET

Biblioteket
Bibliotekets målsättningar under året har infriats. 
Satsningen på läsfrämjande arbete har gett resul-
tat. Vidare har satsningen på programverksamhe-
ten varit väldigt lyckad vilket bidragit till fler 
besök.

Bråhögsbadet
Bråhögsbadet visar på mycket goda resultat vad 
gäller simundervisning för elever i årskurs 2, där 
Staffanstorps kommun ligger i framkant. De fina 
sommardagarna innebar ett välbesökt Bråhögs-
bad.
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BARN- OCH UTBILDNINGS-
VERKSAMHET

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande

Nino Vidovic (M)

Nämndspecialister

Inga-Britt Henriksson

Jens Jording

Verksamhetsområden

Barn- och utbildningsnämnd Gymnasieskola

Förskoleverksamhet Gymnasiesärskola

Familjedaghem Vuxenutbildning

Fritidshem Särskilda insatser

Förskoleklass Korttidsskolan

Grundskola Resurscentrum

Obligatorisk särskola Gemensam administration

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
Staffanstorps kommun kom på trettonde plats i 
Lärarförbundets ranking av skolor i Sverige.

Målen att följa upp huvudmannens ansvar 
gällande det systematiska kvalitetsarbetet och att 
det genomsnittliga meritvärdet ska uppgå till 
minst 215 är uppfyllda. 

Målen att följa upp arbetet med läs- och 
skrivinlärningen i kommunen samt att utveckla 
skolbibliotekens roll är delvis uppfyllda. Insatser 
är genomförda, uppföljning av läs- och skrivinlär-
ning sker och arbetet med utveckling av skolbib-
lioteken pågår. 

Andelen behöriga elever för gymnasiestudier 
har minskat sedan 2013.

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 
2014

Budget 
2014

Bokslut 
2013

Resultat -2,2 0 1,1

Nettokostnad -562,9 -560,8 -535,9

ÅRETS RESULTAT
Nämndens bokslut för 2014 visar ett litet under-
skott. Intäkterna har varit 9,5 mnkr högre än 
budgeterat och kostnaderna cirka 11,5 mnkr 
högre. 

Den största delen av nämndens underskott har 
uppstått inom verksamheterna grundskola och 
särskilda insatser. Antalet elever har varit väsent-
ligt fler än budgeterat och kostnaderna för barn i 
behov av särskilt stöd och för lokaler har också 
blivit högre än budgeterat. 

Verksamheterna förskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och vuxenutbildning har 
genererat överskott 2014. Anledningen är färre 
deltagare. 

De kommunala resultatenheternas samman-
lagda resultat blev 1,4 mnkr. 

De flesta enheter har balanserade resultat för 
2014. Två förskolor har visat stora underskott och 
våra grundskolor, årskurs 7-9, överskott. Avvikel-
serna beror bland annat på svårigheter att förutse 
kostnader för IT och intäkter för barn i behov av 
särskilt stöd.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Staffanstorps kommun kom på trettonde plats i 
Lärarförbundets ranking av skolor i Sverige. 
Under 2014 har en omorganisation genomförts 
inom Barn- och utbildningsnämnden. En nyan-
ställd skolchef har nu ansvaret för såväl huvud-
mannafrågorna som resultatenheterna.

Våra elever i grundskolans årskurs 6-9 har en 
egen dator och satsningen på skolans digitalisering 
fortsätter. 27 skickliga grundskollärare har utsetts 
till förstelärare under året. Kartläggning av 
befintliga behörigheter och kompetenser i grund-
skolan har påbörjats inför kravet på lärarlegitima-
tion 2015. Kompetensutvecklingsinsatser med 
fokus på formativ bedömning och betygssättning 
har också skett under 2014. Våra matematiklärare 
har deltagit i Matematiklyftet.

Under året har nya Mellanvångsskolan färdig-
ställts och Uppåkraskolan i Hjärup planerats. 

FRAMTIDEN
Skärpta krav avseende behörighet och lärarlegiti-
mation kommer på sikt att öka utmaningen 
gällande personalförsörjning. Lärarnas behörighet, 
kompetens och motivation är de viktigaste fram-
gångsfaktorerna för skola och förskola. Under 
2015 kommer arbetet med att vara en attraktiv 
arbetsgivare att intensifieras. 
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BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET

Projektering för att bygga en ny Anneroskola och 
för att bygga ut Stanstorpsskolan kommer att 
skjuta fart under 2015 och under året färdigställs 
ny förskola och Uppåkraskolan i Hjärup.

Vi kommer att behöva fortsätta utveckla arbetet 
med barn i behov av särskilt stöd på såväl enhe-
terna som på resurscentrum. Utvecklingsarbete 
kring svenska som andra språk, modersmål och 
studiehandledning är prioriterat för att ge våra 
nyanlända en bra start i det nya landet.

Fortsatt satsning inom området informations-
teknik kommer att ske de kommande åren. 

1:1-satsningen för de äldre eleverna ska ha fortsatt 
god kvalité och utvecklas. Vi har nu en ny lärplatt-
form, V-klass, som under 2015 kommer att 
utvecklas i grundskolan och implementeras i våra 
förskolor.

SAMMANDRAG FÖR NÄMNDENS RESULTAT-
ENHETER
De kommunala resultatenheternas sammanlagda 
resultat blev 1,4 mnkr. 

RESULTATENHETER Resultatöverfö-
ring tom 2013 Budget 2014 Bokslut 2014

Differens 
budget – bokslut

Ack resultat 
2014

Annero skola 633 0 -9 -9 624

Baldersskolan 499 0 632 632 1 131

Borggårdsskolan -258 0 5 5 -253

Hagalidskolan 982 0 598 598 1 580

Hjärupslundsskolan -512 50 887 837 375

Hjärups skola 1 071 0 258 258 1 329

Kometskolan 474 0 4 4 478

Kyrkbyn Borggård Familje-
daghem 11 0 -608 -608 -597

Kyrkheddinge skola 286 55 39 -16 325

Lapptäcket Ängslyckan -484 0 -104 -104 -588

Mellanvångsskolan 316 40 -44 -84 272

Mellanvångens förskola 342 0 72 72 414

Stanstorpsskolan 220 45 -18 -63 202

Stationsbyn Åkervindans 
förskola -129 0 -682 -682 -811

Tottarps skola 177 100 -6 -106 171

Trekantens förskola -235 0 -9 -9 -244

Önsvala förskola -274 30 354 324 80

Summa 3 119 320 1 369 1 049 4 488

De flesta enheter har balanserade resultat för 2014. 
Två förskolor har visat stora underskott och våra 
grundskolor för årskurs 6-9, överskott. Även en 
förskola visade ett relativt stort positivt resultat. 

När det gäller förskolorna har Kyrkbyn/ Borg-
gård/Familjedaghemmen under året fått ny försko-
lechef och i enhetens årsredovisning finns tydligt 
specificerat orsaker till underskottet. Anledning-
arna är bland annat utökat antal pedagoger under 
vårterminen, behov av resurser för barn i behov av 
särskilt stöd, ett antal lediga platser och kostnader 
för uppvaktningar och datorer. 

Stationsbyn/Åkervindans förskola har också ett 
negativt resultat beroende på kostnader för barn i 
behov av särskilt stöd och stora personalkostnader 
vid sjukfrånvaro. 

Önsvala förskola har under 2014 reglerat sitt 
medhavda underskott genom att förändra organi-
sationen, minska på vikariekostnaderna och fått 
en positiv förändring av semesterlöneskulden.

Överskotten finns främst på våra grundskolor 
årskurs 6-9 och beror bland annat på svårigheter 
att förutse kostnaden för IT och intäkter för barn 
behov av särskilt stöd.
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Socialnämnden

Ordförande

Liliana Lindström (M)

Nämndspecialister

Ingela Löfberg

Hillevi Ventura

Anneli Nilsson

Verksamhetsområden

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

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
Socialnämndens mål avseende individ- och famil-
jeomsorg är uppfyllda med fullgott resultat. Målet 
att utveckla nämndens verksamheter till medbor-
garna i kommunen samt öka antal informationsvä-
gar för de som nyttjar verksamheterna är uppfyllt 
genom att revidering av skriftlig information gjorts 
och revidering av informationen på hemsidan 
påbörjats. Målet att särskilt prioritera arbetet med 
helhetssyn och valfrihet är uppfyllt då kommunal 
hemtjänst har startats för att öka valfriheten inom 
LOV (lagen om valfrihetssytem) och arbetet med 
att utforma individuella planer för samordning av 
vårdtagares behov tillsammans med olika utförare 
och samverkanspartners har påbörjats.

Förebyggandeenhetens arbete för att svara mot 
socialnämndens mål att minska antalet vårdnads-
utredningar har varit att erbjuda gruppverksamhe-
ter till barn och föräldrar. Detta har medfört att 
antalet vårdnadsutredningar i Staffanstorp inte har 
ökat i samma utsträckning som tingsrättens 
statistik av antalet vårdnadstvister.

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 
2014

Budget 
2014

Bokslut 
2013

Resultat mnkr -5,2 0 1,8

Nettokostnad mnkr 219,9 214,8 202,1

ÅRETS RESULTAT
Socialnämnden visade under 2014 en negativ 
avvikelse mot budget med totalt 5,2 mnkr, vilket 
innebär -2,4 procent av nettobudgeten. En anled-
ning till den negativa avvikelsen är att antalet 
missbruksärenden ökat kraftigt.  Såväl inom 
vuxenvården som barn- och familjevården har 
antalet kostsamma placeringar ökat och under 
året har tre placeringar enligt LVU och två place-
ringar enligt LVM gjorts. Inom Fältgruppen och 
socionom i skola har frånvaro inte täckts med 
vikarietillsättning vilket medfört en positiv 
ekonomisk avvikelse. Trots detta har Fältgruppen 
varit bemannad under helger och kvällar.

Under året beslutades att starta kommunal 
hemtjänst i syfte att öka valfriheten för kommun-
invånare med behov av hjälp med omvårdnad. 
Uppstart av verksamheten medförde kostnader 
som inte var budgeterade. Under 2014 har beho-
vet av hemtjänst i ordinärt boende ökat markant. 
Fler personer har haft behov av stöd och behoven 
har varit mer omfattande än föregående år. 
Antalet bostadsanpassningsärenden har ökat med 
24 procent vilket medfört ett stort budgetöverskri-
dande. Inom område funktionshinder har fler 
brukare tillkommit inom personlig assistans och 
daglig verksamhet. En LSS-placering på skolbo-
ende har tillkommit.

Nyckeltal, kr Bokslut 
2014

Budget 
2014

Bokslut 
2013

Familjehem kostnad/vård-
dygn – barn och ungdom 938 917 515

Kostnad vårddygn/vuxna 2 389 1 664 1 384

Kostnad vårddygn/barn 3 798 3 364 2 442

Klöverlyckan 527 277 526 372 524 045

Magnoliagården 527 175 498 428 527 235

Pilegården 506 543 498 102 503 970

LASS kostnad/person 291 433 293 024 283 370

   

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Individ- och familjeomsorgen
Från och med 2014-01-01 är kommuner skyldig 
enligt ny lagsstiftning att ta emot ensamkomman-
de barn.

Detta innebär att kommunen har tagit emot fler 
barn utöver avtal med Migrationsverket. Barnen 
placeras framförallt i familjehem.
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Medel för kompetensutveckling av socionomer 
som arbetar med barn och unga har rekvirerats 
och utbildningar avseende bland annat ADAD 
samt Signs of Safety har genomförts.

Förebyggande enhet barn och unga 
I projektet Ungas Hälsa öppnades en tonårsmot-
tagningen i februari 2014. Tonårsmottagningens 
dropp-in är förlagd till måndagseftermiddagar och 
har varit mycket välbesökt.

Fenix verksamhet har blivit känd bland kom-
muninvånarna och samarbetspartners vilket 
resulterat i tidiga kontakter vid misstanke om 
bruk av narkotika hos unga och ökat antal 
drogtest i ett tidigt skede. Tidiga insatser är en 
framgångsfaktor i det drogförebyggande arbetet.

Under året har den öppna fritidsverksamhetens 
besöksantal ökat betydligt. Ökningen kan förkla-
ras av fritidsledarnas kontaktskapande på mellan-
stadieskolorna samt att aktiviteter bedrivs på fler 
platser än på fritidsgårdarna.

Vård och omsorg 
Kommunen ackrediterades som kundvalsutförare 
av omvårdnad i mars. I juni togs en ny växelvård 
för demenssjuka, med åtta platser, i drift.

FRAMTIDEN
Individ- och familjeomsorgen
Hela individ- och familjeomsorgen ska arbeta med 
familjeperspektiv i missbruksvården, så som tidig 
upptäckt, stöd i föräldraroll samt att barnen blir 
sedda.

Fortsatt arbete avseende kvalitet vid rekrytering 
och utbildning av familjehem samt kompetensut-
veckling för socionomer som arbetar med utred-
ningar avseende barn och unga.

Fortsatt arbete med att förebygga inlåsningsef-
fekter i bidragsberoende i nära samverkan med 
arbetsmarknadsenheten.

Rutiner och processer ska kartläggas enligt 
kvalitets- och ledningssystems föreskrifter och 
även vad det avser samverkan med regionen.

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
Rutiner och processer ska kartläggas enligt 
kvalitets- och ledningssystems föreskrifter och 
även vad det avser samverkan med Region Skåne.

Myndighetsenheten inom vård och omsorg har 
påbörjat utvecklingsarbete med ny arbetsmodell 
ÄBIC, enligt socialstyrelsens rekommendationer.

Under 2015 återgår ansvaret för, att besvara 
och åtgärda, trygghetslarm och nattpatrull till 
kommunen.

Vård och omsorg om funktionshindrade 
Nytt LSS-boende vid Rudolf Bååths väg planeras 
starta under hösten.



V
ER

K
SA

M
H

ETSB
ER

Ä
TTELSE

88

KONCERNEN 
STAFFANSTORPS 
CENTRUM

KONCERNEN STAFFANSTORPS CENTRUM

RESULTATRÄKNING
(Redovisas i tkr) Bokslut 2014

Prognos (efter 
delårsbokslut) 2014 Bokslut 2013

INTÄKTER 174 387 171 922 163 160 

KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter 0 0 -839 

Drift och underhåll -76 818 -63 799 -68 906 

Övriga externa kostnader -16 888 -34 044 -24 682 

Personalkostnader -22 269 -21 802 -23 319 

Avskrivningar -52 259 -39 199 -46 660 

Nedskrivningar -152 800 0 0 

Övriga rörelsekostnader 0 -521 

Summa kostnader -321 034 -158 844 -164 927 

Rörelseresultat -146 647 13 078 -1 767 

Ränteintäkter 1 759 1 430 3 572 

Räntekostnader -37 005 -37 856 -38 706 

Summa/finansnetto -35 246 -36 426 -35 134 

Resultat före skatt -181 893 -23 348 -36 901 

Skatt 8 792 0 -4 774 

Resultat efter skatt -173 101 -23 348 -41 675 

VERKSAMHETSSAMMANDRAG
                          (Redovisas i tkr)

Bokslut 2014 Prognos 2014
Avvikelse 

netto
Intäkter Kostnader

Resultat 
före skatt Intäkter Kostnader

Resultat 
före skatt

Staffanstorps Centrum AB  8 410    -8 387     23     9 482    -7 477     2 005    -1 982    

Staffanstorps Energi AB  42 654    -42 676    -22     41 790    -35 025     6 765    -6 787    

Staffanstorps Fibernät AB  452    -628    -176     105    -750    -645     469    

Staffanstorpshus AB  11 358    -74 862    -63 504     11 773    -13 889    -2 116    -61 388    

Staffanstorps Kommunfastig-
heter AB  122 928    -287 807    -164 879     124 251    -149 189    -24 938    -139 941    

Stanstad II KB  7 914    -13 390    -5 476     –     –     –   -5 476    

Asplöv i Staffanstorp AB  38    -37     1     –     –  –  1    

Koncernelimineringar -19 367     71 507     52 140    -15 479     11 060    -4 419     56 559    

Koncern  174 387    -356 280    -181 893     171 922    -195 270    -23 348    -158 545    
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MÅLUPPFYLLELSE Helt 
uppfyllt

Delvis 
uppfyllt

Inte
uppfyllt Kommentar

KONCERNEN

1. Att samordna dotterbolagens verksamhe-
ter på ett sådant sätt att samordningsvinster 
uppstår.

•
Arbetet med samordningsvinster mellan 
koncernbolagen fortgår i den löpande 
verksamheten.

2.  Förenkla och förtydliga styrningen av de i 
koncernen ingående dotterbolagen.

•
Inventering och analys av befintlig styr-
ning pågår.

STAFFANSTORPS ENERGI AB

3. Inom sitt koncessionsområde verka för en 
långsiktigt stabil leverans av energi.

•

Ökning successivt av reinvesteringstak-
ten samt val av material som har lång 
livslängd och låga underhållsbehov 
kommer att verka för en långsiktig 
stabil leverans av energi.

4. Utveckla elnätet på ett sätt som är el-, 
drift- och personsäkert. •

Investeringar och reinvesteringar görs i 
teknik som har hög drift- och personsä-
kerhet.

5. Återinvesteringstakten i elnätet ska vara 
av sådan omfattning att en långsiktig stabil 
leverans av elenergi kan säkerställas.

•
Bolagets långsiktiga mål är en reinveste-
ringstakt på 60 år och bolaget budgete-
rar efter detta mål.

6. Bibehålla reservkraftverk så att den totala 
reservkraften inte understiger vad den är vid 
dessa ägardirektivs antagande (cirka en MW).

•
Tillgången till reservkraft överstiger 
målet.

7. Staffanstorps Energi ska miljöcertifieras.
•

Ett arbete pågår för att uppnå ett 
arbetssätt som motsvarar ett miljöcerti-
fierat arbetssätt.

STAFFANSTORPS FIBERNÄT

8. Äga och bygga ut det befintliga kommu-
nala fibernätet. •

Förhandlingar pågår om förvärv av det 
kommunala fibernätet. Byggnation 
pågår av ett öppet stadsnät.

9. Uppgradera fibernätet till ett så kallat 
öppet stadsnät, enligt de kriterier och förut-
sättningar som beskrivs i Bredbandsstrategi 
för Staffanstorps kommun.

•

Bolagets byggnation av ett öppet stads-
nät fortgår i enlighet med Bredbands-
strategin.

10. Prioriteringar vid utbyggnad ska göras 
utifrån den sammanlagda samhällsnyttan av 
varje insats.

•
Anslutningsgraden styr prioriteringen.

STAFFANSTORPSHUS AB

11. Främja bostadsförsörjningen i syfte att 
bidra till en befolkningsökning och framtida 
rekryteringsbas för kommunens arbetsmark-
nad genom att tillhandahålla goda bostäder 
samt att tillhandhålla kommersiella lokaler.

•

Organisationen i bolaget är väl rustad 
för eventuella nybyggnadsprojekt på 
uppdrag av Staffanstorps kommun.

12. Ta miljömässiga hänsyn i alla beslut, 
både avseende nyproduktion och befintligt 
bestånd.

•
Bolaget har till största delen väl imp-
lementerade rutiner som säkerställer 
miljöhänsynen.

13. Äga och förvalta vindkraftverk.
•

2012 förvärvades ett vindkraftverk och 
detta förvaltas nu av bolaget.
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STAFFANSTORPS KOMMUNFASTIGHETER AB

14. Fortsatt ha som föremål för sin verksam-
het att förvärva, avyttra, äga, bebygga och 
förvalta fastigheter eller tomträtter med 
kommunala verksamhetslokaler och därtill 
hörande kollektiva anordningar.

•

Kärnverksamheten i bolaget är att 
förvärva, avyttra, äga, bebygga och 
förvalta fastigheter eller tomträtter med 
kommunala verksamhetslokaler och 
därtill hörande kollektiva anordningar.

15. Förse kommunens verksamheter med för 
ändamålet lämpliga lokaler.

•

Löpande genomgångar sker med kom-
munens tjänstemän för att upprätthålla 
kommunens behov av ändamålsenliga 
lokaler.

16. Sänka energiförbrukningen i bolagets 
fastigheter.

•

Energiförbrukningen rapporteras årli-
gen till styrelsen och energiförbrukning-
en 2013 hade minskat med 22,2 procent 
jämfört med år 2007.

17. Ha en väl utvecklad organisation med 
kapacitet att utveckla projekt enligt punkt 
14 och 15.

•
Projektorganisationen i bolaget är väl 
rustad för att utveckla projekt enligt 
punkt 14 och 15.

18. Äga och förvalta vindkraftverk för sin 
egen elförbrukning.

•
2012 förvärvades ett vindkraftverk och 
detta förvaltas nu av bolaget.

19. Ta miljömässiga hänsyn i alla beslut, 
både avseende nyproduktion och befintligt 
bestånd.

•
Bolaget har till största delen väl im-
plementerade rutiner som säkerställer 
miljöhänsynen.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER 
Elmarknadsinspektionen (EI) har begärt pröv-
ningstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen 
för överklagande av domstolens beslut avseende 
intäktsramen. Ärendet pågår och beräknas vara 
avgjort under våren 2015. EI har startat arbetet 
med den nya metoden för framtida nätreglering 
vilken ska gälla från 2016. I denna reglering 
kommer regelverket att fastställas i stor utsträck-
ning genom lagändringar.

Om EI får prövningstillstånd kan det innebära 
att SEAB har tagit ut för höga elintäkter i förhål-
lande till den intäktsram som EI förordar. Bolaget 
har dock utfört beräkningar för åren 2012-2014 
samt påbörjat beräkningar för 2015, som visar på 
att uttagna intäkter inte är högre än EIs intäktsram.

Den totala avbrottstiden för elavbrott har under 
året uppgått till cirka tio minuter per kund. 

Vid året slut var 516 kunder anslutna till 
Staffanstorps Fibernät AB (SFAB). Under året har 
huvudnod och fyra av fem områdesnoder byggts, 
liksom stamnät från huvudnod till och mellan 
områdesnoderna. Parallellt med byggnationen av 
fibernät i tätorten har ett EU-finansierat lands-
bygdsprojekt pågått till Tirup och Tottarp.

I Staffanstorpshus AB (SSH) har fem fastigheter 
sålts. Efter försäljningen finns 30 fastigheter kvar 
som ska säljas när uppsägning av hyreskontrakt 
på dessa fastigheter sägs upp.

SSH har lämnat ett ej villkorat aktieägartillskott 
till Staffanstorps kommunfastigheter AB (SKF) på 
57 mnkr. Aktieägartillskottet som är en förlust-

MÅLUPPFYLLELSE Helt 
uppfyllt

Delvis 
uppfyllt

Inte
uppfyllt Kommentar

täckning har redovisats i resultaträkningen i SSH 
som en nedskrivning av andelar i dotterföretag.

SKF har tecknat ett förvaltningsavtal med 
Uppåkra arkeologiska center för förvaltning av St 
Uppåkra 8:8 samt två nya fastigheter som Staffans-
torps kommun har förvärvat och som SKF förval-
tar. En fastighet som tidigare förvaltades av SKF 
har under året sålts.

Verksamheten för Reningsverket har överförts 
till SKF vid årets början från bolaget Asplöv i 
Staffanstorp. Verksamheten i bolaget Asplöv i 
Staffanstorp är från och med 1 januari 2014 
vilande.

EKONOMISK ANALYS
Bolagen i koncernen tillämpar från och med 2014 
de nya redovisningsreglerna i Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1, det så kallade 
K3-regelverket. Det innebär att ett antal redovis-
ningstekniska förändringar införts, bland annat 
komponentavskrivning som innebär att tillgångar 
med betydande komponenter som har olika 
nyttjandeperioder skrivs av linjärt per komponent. 

De nya reglerna har inneburit en ökad kostnad 
för avskrivning av byggnaderna. Utöver införandet 
av komponentavskrivning har bestämmelsen om 
värdering av förvaltningsfastighter, det vill säga 
sådana fastigheter som ett bolag innehar för att 
generera hyresinkomster eller värdestegring, 
verkställts. Ett bokfört värde som överstiger 
marknadsvärdet resulterar i en nedskrivning och 
om det omvända förhållandet råder, en uppskriv-
ning. Värderingen har gjorts enligt kassaflödesme-
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toden vilket innebär att restvärdet nuvärdesberäk-
nas tillsammans med driftnettot (framtida 
hyresintäkter minus schabloniserade drift- och 
underhållskostnader) under en tioårsperiod och 
detta summeras till ett marknadsvärde. Direktav-
kastningskraven har hämtats från de bedömningar 
som gjorts av informationsleverantörerna. För två 
förvaltningsfastigheter gjordes en extern värde-
ring. Internvärderingen resulterade i ett marknads-
värde om cirka 1 041,9 mnkr, bokfört värde på de 
fastigheter som bedöms som förvaltningsfastighe-
ter uppgår till 974,4 mnkr. För nio av SKFs 
fastigheter fanns enligt värderingen ett nedskriv-
ningsbehov på sammanlagt 152,8 mnkr och 
nedskrivning har gjorts i bokslutet med detta 
belopp. Bolaget konstaterade även att ett över-
värde fanns för nio andra fastigheter och dessa har 
skrivits upp med sammanlagt 152,8 mnkr. Ned-
skrivningen har redovisats i resultaträkningen 
under posten avskrivningar medan uppskrivningen 
redovisats i balansräkningen under eget kapital. 
Det innebär att endast nedskrivningen påverkar 
årets resultat medan det egna kapitalet sammanta-
get inte påverkas.

Kostnaderna för avskrivning av byggnader har 
ökat jämfört med tidigare år och beror dels på att 
bolagen har övergått till linjär avskrivning istället 
för annuitetsmetoden och dels på övergången till 
komponentredovisning. 2013 års avskrivnings-
kostnader ökade med 21,4 mnkr på grund av 
övergången till K3.

De två bolag med vilande verksamhet i koncer-
nen tillämpar K2-regelverket. Vid övergången till 
det nya K3-regelverket har 2013 års siffror 
räknats om och resultatpåverkan av detta har 
bokförts mot balanserat resultat. 

Koncernens omsättning uppgår till 174,4 mnkr 
(163,2). Ökningen av omsättningen beror främst 
på en ökning av intäkterna för kommunens 
verksamhetslokaler. En ny hyressättningsmodell 
har tagits fram under året för kommunens lokaler 
och ett driftsbidrag på tio mnkr lämnades från 
kommunen till SKF. Intäkterna från energiförsälj-
ningen var lägre 2014 än förra året vilket beror på 
att året klimatmässigt varit milt. Överföringen av 
el uppgick till 141 GWh mot budgeterat 152 
GWh.
Drift- och underhållskostnaderna har uppgått till 
76,8 mnkr (68,9). 

Större underhållsåtgärder som har genomförts i 
SKF är dränering på Pilegården och nytt kakel i 
undervisningsbassängen på Bråhögsbadet. Under-
hållsåtgärder på 10,5 mnkr (9,8) har i SKF 
aktiverats som tillgång enligt det nya K3-regelver-
ket. SKFs reparationskostnader har ökat med cirka 
två mnkr jämfört med förra året. Stora repara-

tionsåtgärder har varit reparationsåtgärder på 
Bråhögsbadet i samband med underhållsåtgärder, 
renovering av Hjärups skola efter översvämning 
samt ombyggnad av ventilation i loftgångar på 
Magnolia Park.

Personalkostnaderna i koncernen har minskat 
från 23,3 mnkr till 22,3 mnkr, vilket till största del 
förklaras av att vakanta tjänster inte tillsatts under 
året.

Finans
Koncernens totala lånevolym uppgår till 1 239 
mnkr (1 239). Låneportföljen hade vid årets slut 
en genomsnittlig räntesats på 3,06 procent (3,16). 
Under året har lån på sammanlagt 125,8 mnkr 
omsatts, vilket har inneburit en minskning av 
räntekostnaderna på årsbasis på cirka 0,6 mnkr. 
Samtliga lån har kommunal borgen som säkerhet.
Räntekostnaderna inklusive kommunal borgensav-
gift och övriga finansiella kostnader uppgick till 
37 mnkr (38,7). 

Ränteswapvolymen uppgår vid årets slut till 
900 mnkr (900) och består av nio st avtal á 100 
mnkr. För fyra av avtalen har banken en avstäm-
ning av avtalen vart femte år. Ränteswaparna 
uppfyller kraven på säkringsredovisning och 
redovisas inte som tillgång respektive skuld i 
balansräkningen.

Fastigheter
Koncernen äger och förvaltar en yta på 124 226 
kvm. Fastigheterna har ett sammanlagt bokfört 
värde på 1 070 mnkr (1 083). Vakansgraden för 
kommunens verksamhetslokaler uppgår till noll 
procent medan den för övriga lokaler uppgår till 
mellan 5-20 procent. 

NYCKELTAL Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Bokslut 
2011

Soliditet 11,9% 13,0% 15,3% 12,5%

Avkastning på 
totalt kapital -9,8% 0,1% 11,1% 0,1%

Avkastning på 
eget kapital -103,6% -18,8% 17,9% -18,8%

Nyckeltalet soliditet visar hur stor del av tillgångar- 
na som är finansierade med eget kapital, det vill 
säga företagets stabilitet och förmåga att klara 
förluster och att överleva på lång sikt. Soliditeten 
minskar 2014 till 11,9 procent på grund av årets 
förlust. 

Nyckeltalet avkastning på totalt kapital visar hur 
bra ett bolag förmår förränta det kapital det 
disponerar. Nyckeltalet beräknas genom att resulta-
tet före avdrag för räntekostnader jämförs med 
balansomslutningen. Beräkningen för 2014 visar på 
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en negativ avkastning på totalt kapital då årets 
resultat är negativt efter avdrag för räntekostnader 
om 37 mnkr. Även 2013 års resultat var negativt 
men eftersom avdraget för räntekostnader översteg 
det negativa resultatet med 1,8 mnkr, blev nyckelta-
let för avkastning på totalt kapital positivt. 

Nyckeltalet avkastning på eget kapital visar 
verksamhetens avkastning under året i förhållande 
till ägarens insatta kapital. Talet bör överstiga 
bankränta eller andra alternativa placeringar då 
ägaren ska kunna få ersättning för sin riskpremie. 
Nyckeltalet beräknas genom att resultatet efter 
finansiella poster jämförs med det egna kapitalet 
och obeskattade reserver (med avdrag för uppskju-
ten skatt) Avkastningen är negativ med anledning av 
det negativa resultatet.

INTERN KONTROLL
Den interna kontrollens syfte för koncernen är att 
den finansiella rapporteringen och informationen 
om verksamheten ska vara tillförlitlig. Verksamhe-
ten i de olika bolagen ska vara ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv och tillämpliga lagar, föreskrifter 
och riktlinjer ska följas.

Den interna kontrollen delas upp i redovisnings-
kontroller respektive administrativa kontroller.

Samtliga bolag inom koncernen har fastställda 
rutiner för styrning och uppföljning inom områdena 
budget, attestering och resultatuppföljning.

Kartläggning har gjorts över vilka risker som finns 
i bolagen och vilka rutiner och processer som är 
centrala för bolagen. En uppskattning av riskerna 
och väsentligheten har efter denna kartläggning 
skett. Kartläggningen och risk- och väsentlighets-
analysen har resulterat i en internkontrollplan som 
fastlagts av styrelsen inför 2014.

Resultatet av kontrollmomenten visar att den 
interna kontrollen bedöms som god för koncernens 
bolag.

Personalekonomisk analys
Antalet årstjänster har ökat från 29 till 31 mellan 
2013 och 2014. Under året har koncernen rekryte-
rat fem personer, varav en person är tidsbegränsat 
anställd. En pensionsavgång skedde under 2014.

Lönekostnaderna har minskat jämfört med 
förra året vilket beror på att vakanta tjänster inte 
tillsatts. Personalsociala kostnader har minskat 
jämfört med förra året vilket beror på att under 
2013 var bolagens pensionskostnader högre än 
2014. Detta på grund av stora engångsinbetalning-
ar till KPA. Personalomkostnaderna har ökat med 
353 tkr vilket främst beror på kostnader för 
rekryteringar.

Rekrytering pågår av VD för koncernen samt en 
dokumentationstekniker till Staffanstorps Energi.

PERSONALEKONOMI 
                                            Redovisas i tkr Bokslut 2014 Bokslut 2013 Förändring i %

Arvode till förtroendevalda  490     416    18%

Löner till arbetstagare  14 545     14 924    -3%

   därav övertid  191     252    -24%

   därav sjuklön  66     31    113%

   därav OB-tillägg – –    

   därav jour och beredskap  512     452    13%

Personalsociala kostnader  6 494     7 534    -14%

Personalomkostnader  1 140     787    45%

Summa personalkostnader  22 669     23 661    -4%

INVESTERINGSSAMMANDRAG 
                                            Redovisas i tkr

Bokslut 
2014 

 Projektutfall 
tom 131231 

 Total projekt-
budget 

 Total projekt-
prognos 

Beräknat  
avslut år

SEAB elnät, övervakning,  med mera  8 140     6 190     Löpande  Löpande  Löpande 

SFAB fibernät  28 820     2 710     Löpande  Löpande  Löpande 

Baldersskolan  24 310     24 020     26 800     Klart 2014

Mellanvångsskolan  120 380     52 980     118 500     125 500    2015

Mellanvångsskolan, Idrottshall  15 990     820     16 100     19 200    2015

SKF övrigt  44 210     30 400     Löpande  Löpande  Löpande 

SSH övrigt  520     180     Löpande  Löpande  Löpande 

Summa  242 370    117 300   
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KOMMENTARER 
Elnät
Staffanstorps Energi har investerat i nergrävning 
av rör som förberedelse för kablifiering (nedgräv-
ning av luftledningar) på landsbygden i området 
kring Kabbarp. Bolaget har förvärvat Hvilans 
transformatorstation samt reinvesterat i nya 
ställverk i befintliga stationer. Nyinvesteringar har 
skett i Grevieområdet samt Vikhemsområdet.

Fibernät
Staffanstorps Fibernät har under året investerat i 
huvudnod, fyra områdesnoder, områdesnät samt 
stamnät. 

Fyra områdesnät i Staffanstorp samt sex i 
Hjärup är i det närmaste färdigställda.

Baldersskolan
Baldersskolan färdigställdes till terminstarten 
hösten 2013 och är en F-9 skola med plats för 
cirka 450 elever. Den totala kostnaden för de olika 
projekteten uppgick till 33,9 mkr. Sju mnkr av 
kostnaden bedömdes som rent underhåll och har 
kostnadsförts.

Mellanvångsskolan
Den nyproducerade Mellanvångsskolan rymmer 
14 klasser från förskoleklass till årskurs 6 och 
överlämnades till verksamheten i slutet av novem-
ber 2014. Slutkostnaden för skolan beräknas till 
125,5 mnkr inklusive viss verksamhetsanknuten 
utrustning. I investeringen ingick förutom skol-
byggnaden även ett nytt miljöhus samt en skolgård 
med stort utbud av lekredskap. 

En nyproducerad idrottshall överlämnades 
samtidigt som skolan, investeringen för idrottshal-
len beräknas till 19,2 mnkr.

Torgståndet
En ny byggnad på torget i Staffanstorp har byggts 
åt kommunen och denna byggnad kommer att 
nyttjas av torghandlaren. Den totala kostnaden för 
torgståndet uppgick till 1,7 mnkr.

Fitness24Seven
Den sista tomma lokalen på Magnolia Park har 
hyrts ut till Fitness24Seven. Ombyggnaden av 
lokalen till gymanläggning har genomförts under 
året och den totala kostnaden för projektet 
uppgick till 7,95 mnkr.

Anpassning lokaler till F-6 skola
Staffanstorps kommun har från och med somma-
ren 2014 övergått till F-6 skolor och en rad 
åtgärder har på grund av detta genomförts. 

Åtgärderna, som till exempel nya paviljonger 
eller mindre ombyggnader, har totalt kostat 5,5 
mnkr, varav en mnkr har bokförts som underhåll.

Annero förskola
På Annero förskola har innemiljön byggts om till 
en kostnad om cirka tio mnkr. Ombyggnaden, 
som har pågått under 2013 och 2014, har genom-
förts på grund av fuktskador.

FRAMTIDEN
SEAB kommer även framledes att ha ett fokus på 
hög leveranskvalitet i elnätet. Detta är säkerställt 
genom att investeringsvolymen har höjts för att 
hamna på en omsättningshastighet på nätet på 
cirka 60 år. Under kommande 10-15 årsperioden 
står bolaget inför stora investeringar i form av nya 
fördelningsstationer samt nytt mätinsamlingssys-
tem.

Intresset för fiberanslutning har ökat kraftigt 
under 2014 och utbyggnaden av områdesnät 
kommer att fortsätta under de närmaste åren. 

SSH kommer att fortsätta avyttra de kvarva-
rande bostadsfastigheterna allt eftersom avflytt-
ning sker. Exploatering av Nordanå med cirka 45 
fribyggartomter fortsätter.

SKF har gjort förstudie/lokalprogram för 
Kyrkheddinge förskola samt Anneroskolan. Båda 
projekten är pausade från kommunens sida. 

Ängslyckans förskola har innemiljöproblem och 
verksamheten flyttar under våren till nytillverkade 
paviljonger. SKF fortsätter projektet och utreder 
en renovering av förskolan alternativt en ny 
förskola.

SKF har fått i uppdrag att tillsammans med 
kommunen utreda Bråhögsbadets framtid. En 
slutrapport ska presenteras under 2015 med en 
delrapport i maj.

SKF äger mark motsvarande fem fribyggartom-
ter på området Äppelhagen. Under 2015 kommer 
markarbete att utföras på området och parallellt 
med detta kommer tomterna att säljas.











245 80 Staffanstorp, 046-25 11 00, kommunen@staffanstorp.se
staffanstorp.se  •  framtidenskommun.se

Staffan
sto

rp
s ko

m
m

u
n

, Jo
h

an
n

a Liw
en

b
o

rg
. 2015-03.


