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Offensiv satsning på företagarna 
genom Business Port Staffanstorp

”Staffanstorp visar positivt resultat 
för tolfte året i rad”

Försköningsprojekt skapar bättre miljö

Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar 2009



 

Staffanstorp har valt att satsa offensivt 
på näringslivsfrågorna genom Business 
Port Staffanstorp, ett bolag till hälften 
ägt av kommunen och till hälften av det 
privata näringslivet. 

I den politiska visionen för näringslivsar-
betet, står fyra områ-
den i fokus: etablering-
ar, service åt befintliga 
företag, nyföretagande 
och strukturföränd-
ringar. Etableringar 
innebär framförallt att 
arbeta proaktivt för 
att locka nya företag 
till Staffanstorp, det 
vill säga uppsökande 
verksamhet. 

– Krisåret 2009 var 
kanske inte toppåret 
när det gäller att starta 
företag. På senare tid har det börjat vän-
da och det går att märka ett ökat intres-
se, säger Claes Nilsson, VD för Business 
Port Staffanstorp. 

Merparten av Claes Nilssons tid går åt 
till att ge god service åt kommunens före-
tag. Mycket tid läggs ned på nätverkande 
och att skapa naturliga mötesplatser för 
kommunens företag. Frukostträffar, råd-
husluncher, utbildningar och företagsbe-
sök tillsammans med kommunalråden 
ingår i denna del, liksom att finnas till-
gänglig för information och frågor. Kort 
sagt, agera företagslots genom att assis-
tera i frågor av olika slag. 

Konkurrens utifrån

Under området nyföretagande är den 
stora utmaningen att se till att handeln 

Samverkan för starkare näringsliv
och näringslivet i Staffanstorp växer, vil-
ket inte alltid är lätt i en kommun som 
känner av trycket från de stora shop-
pingcentren – till exempel Nova Lund 
och Toftanäs – i grannkommunerna.

– Staffanstorp är en utpendlarkommun. 
Merparten av våra invånare 
arbetar utanför kommunen. 
Undersökningar vi gjort visar 
att många också handlar dag-
ligvaror utanför Staffanstorp, 
istället för att göra sina inköp 
i den egna kommunen.  Ett 
mål är att försöka få dessa att 
i högre grad använda sig av 
dagligvarubutikerna i kommu-
nen, berättar Claes Nilsson. 

Ny handelsförening

För att främja centrumhan-
deln har man startat en ny handelsfören-
ing, som ska få Staffanstorps företagare 
att samverka i stället för att konkurrera 
med varandra. Fler events och kring-
arrangemang ska få Staffanstorpsborna 
att upptäcka handeln i deras egen kom-
mun. 

Att utvidga besöksnäringen är en del av 
strategin för att få handeln att blomstra. 
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2009 blev Staffanstorp Skånes länsvinnare i 
Årets Företagarkommun, en undersökning 
utförd av organisationen Företagarna och 
affärs- och kreditupplysningsföretaget UC. 
Årets Företagare mäter tillväxten i kommunen 
under ett enskilt år.  Bäst lyckas man när det 
gäller utvecklingen av antalet aktiebolag och 
omsättningstillväxt där man har haft den 39:e 
högsta tillväxttakten i riket. 

Staffanstorp - bästa skånska 
företagarkommun 2009

Bäste Staffanstorpsbo!
2009 var ett svart år för världs-
ekonomin. Banker kollapsade, 
aktiemarknaden sjönk, företag 
gick i konkurs och familjer för-
lorade både hem och livslånga 
besparingar. Sverige har i jämfö-
relse klarat sig något bättre. 

I Staffanstorp har vi prioriterat 
en ansvarfull finansiell politik. 
Effekten av detta är att vi visar 
positivt resultat för tolfte året 
i rad. Trots lågkonjunktur och 
vikande skatteintäkter, har vi 
ett resultat på nästan 37 miljo-
ner kronor. Detta innebär att vi återi-
gen överträffar kommunens finansiella 
mål – att resultatet ska uppgå till minst        
1 procent av skatteintäkter, statsbidrag 
och utjämning.

När det värsta nu verkar ligga bakom 
oss, kan vi konstatera att Staffanstorp 
har sluppit lindrigare undan lågkon-
junkturen än många andra. Den stabila 
ekonomin gör att vi även fortsättningsvis 
kan erbjuda våra kommuninvånare god 
service till en låg skatt. När vi nu läg-
ger budgetramarna inför 2011, ser det ut 
som om vi kan undgå neddragningar. 

Vi fortsätter blicka framåt. Målet är att 
Staffanstorp ska vara en självklar livsoas 
för den som vill bo i Öresundsregionen.  
Vi förbereder oss för en ökad inflyttning 
genom att planera för fler bostäder och 
grönområden, bättre kommunikationer 
och ett kraftfullare näringsliv. När det 
gäller kommunikationer gläds vi åt att 
utredningen av Simrishamnsbanan nu 
finns med i regeringens infrastruktur-
satsning för den kommande tioårspe-
rioden. Vi har också kommit överens 
med Region Skåne och Banverket om 
att Södra stambanan, delen Flackarp-
Arlöv, ska byggas ut från två till fyra 
spår samt att utbyggnaden genom 
Hjärup utförs i ett nedsänkt läge. 

Det är både inspirerande och roligt att 
som politiker i Staffanstorp få med-
verka i den utveckling som kommunen 
genomgår. Som Staffanstorpsbo är dina 
åsikter viktiga för oss och vi vill att det 
ska kännas nära till dina politiker. Du 
är alltid välkommen att höra av dig 
med dina idéer om och synpunkter på 
hur vi kan förbättra kommunen.

Michael Sandin

Kommunstyrelsens ordförande 

Utgrävningar Uppåkra. 
Foto: Lunds Historiska Museum

Claes Nilsson, VD



Mårten Mårtensson, Skåneplantor, 
utsågs till Årets Företagare 2009:

Staffanstorp är en väldigt bra kommun 
att verka i. Vi har ett busbra läge. Vi har 
bott och verkat här i två generationer 
och jag har inte en tanke på att lämna 
stället. Vi upplever att tjänstemän och 
politiker är lyhörda och lätta att samar-
beta med.

Det planeras för både hotell- och konfe-
rensanläggning i kommunen. Ett arkeo-
logiskt center förbereds i Uppåkra och 
förhoppningen är att den historiska plat-
sen blir lite av en turistmagnet för orten.  

– Grunden till allt näringslivsarbete är 
samverkan. Genom att jobba för ge-
mensamma mål, kan kommunen och det 
privata näringslivet gemensamt utveckla 
kommunen. Vi möter väldigt positiv 
respons från företagarna, de flesta vill 
verkligen satsa tillsammans med oss, av-
slutar Claes Nilsson.  

Företagarkommunen Staffanstorp

Antal företag: 1 800. Flertalet före-
tag är enmansföretag, en handfull 
företag har över 50 anställda. 

Största företag (antal anställda):

S:t Eriks AB med huvudkontor i 
Staffanstorp (260 varav ca 100 i 
Staffanstorp)

Puls – Planerad Underhållsservice, 
75 anställda

EDP Consult AB, 63 anställda

AB Lundgrens Mekaniska Verkstad, 
58 anställda

Hvilan Utbildning AB, 52 anställda

Att förbättra befintliga parker och 
utforma nya i nya bebyggelseområ-
den är viktigt i en växande kommun. 
Många väljer att bosätta sig i utkan-
terna av storstadsområdena på grund 
av lugnet och den höga livskvaliteten, 
samtidigt som det är nära till storsta-
dens arbetsmarknad. 2008 påbörjades 
ett försköningsprojekt i Staffanstorp, 
som ska ge det offentliga rummet en 
tydlig identitet och förbättra kvalitén 

En del av försköningen har varit att plantera stora mängder vårlökar. Foto: Kerstin Jensen

Bättre miljö genom grön-
områden och försköningar 

Helene Kvist, ägare till butiken 
Blue Irish:  

Staffanstorp är ju en utspridd by utan 
någon riktig centrumkärna och det är 
svårt att dra kunder när det inte finns 
andra butiker som lockar. Jag tycker 
att kommunen borde vara bättre på att 
hjälpa och stötta oss. Nu finns förstås 
Handelsföreningen och den hoppas jag 
mycket på. 

Hur är det att driva företag i Staffanstorp?

Helene Kvist driver affären Blue Irish som säljer djur-
artiklar. Foto: Ann Mellblom, Spegeln Staffanstorp.

Mårten Mårtensson framför sitt flaggskepp Skåne-
plantor. Foto: Ann Mellblom, Spegeln Staffanstorp.

Elev vid Hvilan Utbildning. Foto: Ulrika Vendelbo. 

i parkerna. Projektet har bland annat 
lett till en ny rondell vid City Gross, 
ombyggnad av Bråhögsplatsen och av 
rondellen vid Malmövägen/Västanvä-
gen samt upprustning av motionsspåret 
vid Gullåkra Mosse. Vid flera torg och 
gator genomförs nyplanteringar av träd, 
buskar och perenner. Belysningen har på 
flera ställen kompletteras med effekt-
belysning. Ur trygghetssynpunkt rensas 
buskage längs gång- och cykelvägar.



Om du vill ta del av Staffanstorps 
kommuns årsredovisning finns den 

tillgänglig på kommunens webbplats:

www.staffanstorp.se

Kontaktuppgifter:

Telefon: 046-25 11 00

Fax: 046-25 55 70

Besöksadress: 

Rådhuset, Torget 1

Postadress: 

Staffanstorps kommun 

245 80 Staffanstorp

E-post:

kommunen@staffanstorp.se
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Familjen bakom bilden
På omslagsbilden poserar Staffans-
torpsborna Maria Aspegren och Lars 
Schölin med barnen Johanna Schölin 
17, Johan Schölin 17, Tobias Nielsen 
19 och Sarah Nielsen 21.

Lars har företaget www.iFruit.se 
i kommunen och är ordförande i     
Staffanstorps badmintonklubb där två 
av barnen är aktiva. Maria arbetar i 
kommunen som teamledare och Sarah 
är ridlärare på Staffanstorps Ridsport-
förening där hon även har sin egen 
häst. En familj med stort engagemang 
i kommunen.

Hur är det att bo och leva i 
Staffanstorp?

– En bra kommun med närhet till allt.

Har ni bott här länge?

– Maria flyttade hit i slutet på 80-talet. 
Lars är uppvuxen i Hjärup/Gullåkra 
men återvände från Lund i början på 
2000-talet.

Visste du att…
Staffanstorp har en av landets 
lägsta skattesatser,  29,28 %. 
Inom 4 Yes kommunerna, som 
är ett samarbete Staffanstorp 
har med Kävlinge, Lomma och 
Svedala är det bara Kävlinge som 
har lägre. 

100 kronor i skatt till kommunen 
användes under 2009 så här:

45 kronor till Förskola och skola

17 kronor till Äldre- och handikappomsorg

13 kronor till Gymnasie- och vuxenutbildning

13 kronor till Övrig verksamhet 
(administration, räddningstjänst, fysisk och 
teknisk planering)

4 kronor till Teknisk verksamhet (gator, 
vägar och grönytor)

4 kronor till Individ- och familjeomsorg

4 kronor till Kultur- och fritidsverksamhet

Kommentar: Skattesatsen för de fyra kommunerna är 
under genomsnittet för landet (orange linje), som är 
31,56 procent. Källa Webor.

Kommunal skattesats, 2010

Riksgenomsnitt

Kävlinge Lomma Staffanstorp Svedala

32

31

30

29

28

Antalet invånare ökade med 
282 personer under 2009 och 
uppgick vid årets slut till 
21 949 personer (2008: 21 667), 
vilket är i linje med kommunens 
vision om 7 000 nya medborgare 
till år 2014. 

Antalet invånare ökade med 
282 och uppgick vid årets slut till 
21 949 personer (2008: 21 667). 

Befolkningsstrukturen visar att 
Staffanstorps kommun är en 
”ung” kommun. Andelen barn 
och ungdomar (0-19 år) är 
28 %. Den arbetsföra befolkning-
en utgör 55 % och den äldre 
(65 år och äldre) 17 % av 
Staffanstorps totala befolkning. 

Koncernen Staffanstorps kom-
mun har utökats med två bolag, 
Business Port Staffanstorp AB 
med ägarandel 49 % samt 
Kommunupphandling Syd AB 
med ägarandel 25 %.

Av beställarnämndernas, och 
resultatenheternas verksamhets-
berättelser framgår att målupp-
fyllnadsgraden varit tillräckligt 
hög med de resurser som tillde-
lats. God ekonomisk hushållning 
uppnås därmed till stora delar ur 
ett verksamhetsperspektiv 2009.


