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Året i sammandrag  
 
• Antalet invånare ökade med 282 och 

uppgick vid årets slut till 21 949 per-
soner (2008: 21 667). 

 
• Koncernen Staffanstorps kommun har 

utökats med två bolag, Business Port 
Staffanstorp AB ägarandel 49 % samt 
Kommunupphandling Syd AB ägar-
andel 25%. 

 
• Koncernen Staffanstorps kommun 

uppvisar ett positivt resultat på 35,6 
mnkr. 

 
• Soliditeten för koncernen ligger på 

32 %, vilket är en procentenhet högre 
än föregående år. 

 
• Koncernens rörelsekapital, dvs. om-

sättningstillgångarna minus de kort-
fristiga skulderna ökade till 123,4 
mnkr.  

 
• Koncernens finansnetto är -11,4 mnkr. 

De finansiella intäkterna uppgår till 
17,2 mnkr. De finansiella kostnaderna 
uppgår till 28,6 mnkr.  

 

• Det underliggande resultatet i Staf-
fanstorps kommun - dvs. resultatet 
avstämt mot det lagstadgade balans-
kravet - uppgår till 36,5 mnkr, vilket 
är 27,5 mnkr bättre än budget och 4,5 
% av skatteintäkter och utjämning. 

 
• I resultatet ingår en exploateringsin-

täkt på 26,4 mnkr. Intäkten avser 
tomtförsäljning. 

 
• Kommunens tre finansiella mål är 

uppfyllda. Soliditeten inklusive an-
svarsförbindelsen har ökat från 25,7 
till 26,4 %, Rensat från reavinster och 
exploateringsintäkt uppgår resultatet 
till 1,3% . Investeringarna i den skatte-
finansierade verksamheten finansieras 
till 100 % av årets resultat och av-
skrivningar.  

 
• Utifrån beställarnämndernas, och re-

sultatenheternas verksamhetsberättel-
ser framgår att måluppfyllnadsgraden 
varit tillräcklig hög med de resurser 
som tilldelats. God ekonomisk hus-
hållning uppnås därmed till stora de-
lar ur ett verksamhetsperspektiv 2009. 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
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Kommunöversikt 

Fem år i sammandrag  
 
 Bokslut 

2005 
  

Bokslut 
2006 

Bokslut 
2007 

Bokslut 
2008 

 

Bokslut 
2009 

Antal invånare 31/12 
 

20 602 20 840 21 208 21 667 21 949 

Skattesats  (  kr ) 
 

19:49 19:49 18:89 18:89 18:89 
Antal årsarbetare 948 998 1003 946 873 

 
Skatteintäkter generella statsbidrag och 
utjämning, netto (mnkr) 
 

 
658,9 

 
707,2 

 
737,0 

 
777,4 

 
803,0 

Verksamhetens nettokostnad (mnkr) 
 

   658,3* 698,1* 731,4 774,7 781,3 
Verksamhetens nettokostnad per inv. 
 

31 953 33 498 34 456  35 754 
 

35 598 
Finansnetto (mnkr) 
 

24,0 
 

21,1 14,4 14,7 15,0 
Årets resultat (mnkr) 
 

24,6* 30,2* 20,0 15,9* 36,5* 
Nettoinvesteringar (mnkr) 
(exkl markinköp) 

46,8 73,5 13,3 29,4 42,5 
Eget kapital (mnkr) 
 

476,7 527,3 547,3 564,7 601,4 
Eget kapital per inv. (kr) 
 

23.138 25 302 25 785 26 064 27 403 
Extern låneskuld (mnkr) 
 

66,9 0 0 0 0 
Anläggningslån per inv. (kr) 
 

3.247 0 0 0 0 
 

Skuldsättningsgrad % 
 

28,9 20,7 20,6 21,1 25,2 
Rörelsekapital (mnkr) 
 

29,3 31,3 32,4 1,0 64,9 
Soliditet  exkl ansvarsförbindelse % 71,1 79,3 79,4 78,9 74,8 

 
Soliditet  inkl ansvarsförbindelse % 27,9 31,4 25,0 25,7 26,4 

 
 
 

* exklusive reavinst 
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Kommunöversikt 

Så användes skattepengarna 

KOMMUNENS INTÄKTER 

2%

75%

6%

3%

6%

4%

1%

3% Finansiella intäkter
Exploateringsintäkt
Skatter
Generella bidrag
Taxor och avgifter
Försäljningsintäkter
Bidrag
Hyror och arrenden

VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER %

45%

13%

4%

17%

4%

4%

13%

0%

Förskola och skola

Gymnasie och vuxenutb.

Kultur och fritid

Äldre-och handikappomsorg

Individ och familjeomsorg

Teknisk verksamhet

Miljö och samhällsbyggnad

Övrig verksamhet t.ex
räddningstjänst, ledning,adm,
fysisk/ teknisk planering mm
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Förvaltningsberättelse 
Omvärldsanalys  

 
Världsekonomin befinner sig i en kris som 
betecknas som den djupaste sedan depres-
sionen på 1930-talet. Under 2009 minskade 
den samlade produktionen i världen 
(BNP) och den internationella handeln 
dämpades kraftigt. I synnerhet Europa, 
Japan och USA backar. I Sverige sjönk 
tillväxten med 4,3 procent. Tillväxten i 
Kina och Indien gick också tillbaka, men 
därifrån uppvisades fortfarande plussiff-
ror på mellan 6 och 8 procent. Den sam-
manlagda minskningen av produktionen i 
världsekonomin 2009 stannade vid drygt 
en procent.  
 
Trots dessa dystra siffror har optimismen 
hos hushållen och företagen inför framti-
den stärkts och fallet i sysselsättningen har 
stannat av. Många länder har agerat på 
liknande sätt för att stimulera efterfrågan 
och övervinna lågkonjunkturen, exempel-
vis har styrräntan sänkts till historiskt låga 
nivåer, vilket illustrerar hur allvarligt riks-
/centralbankerna bedömt krisen. Industri-
företagen flaggar nu för ökad orderingång 
och företagens lager är i princip tömda. 
Tillsammans med stigande fastighetsvär-
den, återhämtade börskurser och ökade 
inkomster ges utrymme för ökad konsum-
tion. Förutsättningarna för en snabb åter-
hämtning i det korta perspektivet är där-
med goda.  
 
Många prognosinstitut höjer dock ett var-
ningens finger gällande utsikterna i ett 
längre perspektiv. Om alla länder höjer 
räntan ungefär samtidigt och drar tillbaka 
andra efterfrågestimulanser, finns en risk 
att konjunkturuppgången försenas. Förut-
sättningarna för viktiga svenska export-
marknader i Europa och Nordamerika är

även osäkra genom bland annat så kallade 
obalanser i många länders ekonomier. 
USA har en enorm statsskuld och hushål-
len är högt belånande. För de svenska 
bankernas del finns fortfarande en påtag-
lig risk för att den djupa recessionen i Bal-
tikum ska orsaka ännu större kreditförlus-
ter. 
 
Företagen har ännu inte minskat sin per-
sonalstyrka i samma takt som produk-
tionsnedgången men under 2010 förväntas 
detta ske, vilket leder till ökad arbetslös-
het. Först när återhämtningen i konjunktu-
ren resulterar i att företagen behöver ny-
anställa minskar arbetslösheten igen och 
beräknas ger kommunerna stabilare eko-
nomiska förutsättningar från år 2013. 
 Befolkningsutveckling 
 

Staffanstorps kommun har haft en ökning 
av antalet invånare sedan år 1990. Under 
2009 ökade antalet invånare från 21 667 till 
21 949. Ökningen är totalt 282 invånare 
(1,3 %). Skillnaden mellan inflyttade och 
utflyttade är flyttningsnettot och utfallet 
för 2009 blev ett överskott på 163 invånare. 
 

Befolkningsutveckling

20 602

21 208

21 667

20 394
20 238

20 110

21 949

20 840

19 967
19 815

År

Antal  inv
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Befolkningsstrukturen visar att Staffans-
torps kommun är en ”ung” kommun. An-
delen barn och ungdomar (0-19 år) är 
28 %. Den arbetsföra befolkningen utgör 
55 % och den äldre (65 år och äldre) 17 % 
av Staffanstorps totala befolkning. 
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Män Kvinnor   
I nedanstående tabell visas Staffanstorps 
kommuns befolkning indelat i ålders-
klasser. Den åldersklass som har störst 
procentuell ökning mellan åren 2005 till 
och med 2009 är 65-79 med 27 %. Därefter 
kommer både 80 – W med 21 % och 0-6 
åringar med 9 %. De övriga klasserna har 
var för sig ökat med måttliga tre procent. 
Den ökande andelen äldre medför att be-
hoven av olika former av äldreomsorg 
ökar. Behovet av barnomsorg har också 
ökat under femårsperioden.  
 
 
Demografi för Staffanstorps kommun år  
2005 -2009 
 

Ålders- 
klasser 

0-6 7-19 20-64 65-79 80-
W 

Totalt 

2005 1 935 3 911 11 836 2 343 577 20 602 
2006 1 940 3 969 11 889 2 449 593 20 840 
2007 1 989 3 973 12 003 2 619 624 21 208 
2008 2 095 3 969 12 154  2 804 645 21 667 
2009 2 106 4 026 12 138 2 983 696 21 949 

Tabellen visar åldern vid årens slut. 
Källa: SCB 

Bostadsbyggande 
 
Som helhet bedöms det att vara brist på 
bostäder i kommunen. Framför allt råder 
det brist på små hyresrätter, stora bostads-
rätter samt små och medelstora villor/ rad-
hus/kedjehus (äganderätt) som är mindre 
än 120 kvm och medelstora på 120-150 
kvm. Många ungdomar och medelålders 
vill flytta från en större till en mindre bo-
stad. 
 
Under året 2009 färdigställdes 26 stycken 
småhus. 
 

Färdigställda lägenheter

0
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100
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200

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Småhus Flerbostadshus   
 
Arbetsmarknad 
 
Arbetslösa är arbetssökande (16-64 år) 
utan arbete men som aktivt söker och om-
gående kan ta ett jobb på arbetsmarkna-
den. De kvarstående sökande består av 
samtliga inskrivna i slutet av den siste i 
månaden respektive år.  
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Staffanstorps kommuns kvarstående sö-
kande, arbetslösa samt sökande som er-
hållit arbete. 
 
 
År Kvarstående 

sökande 
totalt 

Arbetslösa Sökande 
som 
har fått 
arbete 

2005 1 219 388 59 
2006 1 213 310 67 
2007 913 250 50 
2008 970 289 63 
2009 1 128 358 64 
Källa: Arbetsförmedlingen 
 

Andelen arbetslösa i Staffanstorps kom-
mun var enligt arbetsförmedlingens defi-
nition 2,7 %. I riket var andelen arbetslösa 
8,6 %. 
 
Under år 2007 sjönk antalet kvarstående 
sökande i jämförelse med tidigare år. Den 
sjunkande trenden bröts under 2008.  
 
För de arbetslösa var trenden att antalet 
sjönk fram till år 2007. Under 2008 och 
2009 har den kärvare arbetsmarknaden 
visat sig i ett ökat antal arbetslösa. Antalet 
sökanden som fått riktiga jobb under 2009 
är i princip oförändrat mot år 2008. 
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Organisation koncernen  

 

Kommunkoncernen omfattar Staffans-
torps kommun med dess nämnder samt 
företag som kommunen på grund av an-
delsinnehav har ett väsentligt inflytande 
över. Hit räknas företag med en ägarandel 
över 20 %.  
 

I kommunkoncernen ingående företag är:  
 
Staffanstorpshus AB, Staffantorps Cent-
rum AB, Staffanstorps Energi AB, Business 
Port Staffanstorp AB samt Kommunupp-
handling Syd AB. 
 

Staffanstorps Centrum AB är sedan 1996  
vilande. 
 
 
 

STAFFANSTORPS KOMMUN 

Staffanstorpshus AB 
100 % 

Staffanstorps kommunfastigheter AB  
100 % 

 
Stanstad II KB 

100 % 

Staffanstorps Centrum AB 
100 % 

Staffanstorps Energi AB 
50 % 

Staffanstorps Energiförsäljnings AB 
100 % 

Business Port Staffanstorp AB  
49 % 

Kommunupphandling Syd AB 
25 % 
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Organisation kommunen 

 
 
 
 

Revisorer
 

Tekniska nämnden  

Miljö - och samhälls - 
byggnadsnämnden  

Kultur - och  
fritidsnämnden  

Barn- och  
utbildningsnämnden  

Socialnämnden  

Kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige  

Valnämnden Valnämnden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mandatfördelning i kommun-
fullmäktige 2006-11 – 2010-10 
 

 

Moderata Samlingspartiet 16 
Centerpartiet 3 
Folkpartiet liberalerna 3 
Kristdemokraterna 1 
Socialdemokraterna 12 
Miljöpartiet 2 
SPI - Sveriges Pensionärers 
Intresseparti 

 
2 

Staffanstorpspartiet 1 
Sverigedemokraterna 1 
  
TOTALT 41 
 
 
Kommunstyrelsen 
2007 – 2010 
 

  

Michael Sandin (m) ordförande 
Bo Polsten (fp)  
Torbjörn Lövendahl (s)  
Henrik Lethin (m)  
Stefan Möller (m)   
Pierre Sjöström (s)  
Christian Sonesson (m)  
Ingemar Bengtsson (c) 2007-01-2008-04 
Yvonne Nilsson (c) 2008-04-2010-12 
Per Ove Kjellborn (m)  
Solveig Ohlsson (s)  
Mark Huisman (kd)  
Laila Olsen (s)  
Ingvar Ekdahl (spi) 2007-2008 
Gunnar Lindell (spi) 2008-2010 
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God ekonomisk hushållning  
 

Sammanfattning   
 
Kommunfullmäktige har fastställt mål 
som klargör hur mycket pengar som får gå 
till löpande verksamhet, hur investe-
ringarna ska finansieras samt nivån för det 
framtida sparandet. Dessa mål bildar en 
definition av vad som ska anses vara god 
ekonomisk hushållning finansiellt. 
 
Kommunfullmäktige har även formulerat 
ett antal uppdrag till verksamheterna vilka 
bildar en definition av vad som ska anses 

vara god ekonomisk hushållning verk-
samhetsmässigt.  
 
För samtliga avvikelser mot uppsatta mål 
finns angivna åtgärdsförslag. Det kan kon-
stateras att verksamheterna i allt väsentligt 
bedrivs inom ramar som säkerställer en 
önskvärd finansiell ställning och utveck-
ling samt bedrivs kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt.  

 
(siffrorna anger antalet mål) 

 
 

Staffanstorps komun Uppnått Delvis Ej uppnått  Ej mätbart 
Finansiella målen 3    
Boende och service 
-En hållbar samhällsplanering 
 

2 1   

Läge och kommunikationer  
-En tillgänglig kommun 
 

   1 

Uppdrag 1: 
-Stöd till barn och unga 
 

1    

Uppdrag 2: 
-Livet ska främst kunna levas hemma 

 
12  1  

Uppdrag 3: 
-Barn och ungas lärande 
 

4  1  

Uppdrag 4: 
-Allt myndighetsarbete ska vara servi-
ceinriktat och rättstryggt 
 

4    

Uppdrag 5: 
-Miljö- och klimatpåverkan 

 
2  1  

TOTALT 28 
85 % 

1 
3 % 

3 
9 % 

1 
3 % 
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Staffanstorpshus AB Uppnått Ej uppnått  Ej mätbart 
Finansiella mål 6 1  
Verksamhetsmål 
 

7   
TOTALT 
 

13 
93 % 

1 
7 % 

 
 

 
 
 
 

Staffanstorps kommun 
 

 
God ekonomisk hushållning - Finansiellt 

 
MÄTBART MÅL 2009 RESULTAT 

MÄTBART MÅL 
ANALYS OCH 

ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
Årets resultat ska uppgå till 
minst 1,1 % av skatteintäkter, 
statsbidrag och utjämning. 
 

Årets resultat uppgår till 4,6%. 
Rensat för reavinster och exploa-
teringsintäkter uppgår resultatet 
till 1,3 %. 
 

Målet uppnått 

Soliditeten inklusive ansvars-
förbindelsen bör år 2010 uppgå 
till 27 %. Motsvarande mål för år 
2009 är 23,8 %. 
 

Soliditeten inklusive ansvars-
förbindelsen uppgår till 26,4%. 

Målet uppnått 

Investeringarna i den skattefi-
nansierade verksamheten skall 
finansieras till minst 56% av 
årets resultat och avskrivningar 

Investeringarna i den skattefi-
nansierade verksamheten finan-
sieras till 100 % av årets resultat 
och avskrivningar. Rensat för 
reavinster och exploaterings-
intäkter uppgår finansierings-
graden till 61 %. 
 

Målet uppnått 
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God ekonomisk hushållning - Verksamhetsmässigt 
 

 
Boende och service: En hållbar samhällsplanering 
 

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

MÄTBART MÅL 2009 RESULTAT 
MÄTBART MÅL 

ANALYS OCH 
ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Samtliga planuppdrag inom 
miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden ska genomföras i dia-
log med medborgarna (sam-
rådsmöten e d). 
 

Samtliga planuppdrag har ge-
nomförts i dialog med medbor-
garna men formen för dialogen 
kommer att utvecklas i syfte att 
förbättra medborgarnas delak-
tighet. 
 

Målet uppnått. 
 

Alla individbeslut ska förmedlas 
med ett språkbruk som är för-
ståeligt för den enskilde som 
beslutet berör. 
 

Samtliga nämndssekreterare och 
webbredaktörer har erbjudits 
utbildning i klarspråk. 

Målet delvis uppnått. 

Minst 50 % av de tillgänglighets-
inventerade stråken ska åtgärdas 
 

100 % av de tillgänglighets-
inventerade stråken har åtgär-
dats. Resterande del (lätt av-
hjälpta hinder) planerar genom-
föras under 2010. 
 

Målet uppnått. 
 

 
 

Läge och kommunikationer: En tillgänglig kommun 
 

Kommunen ska fortsätta verka för att järnvägstrafiken ska förläggas genom en tunnel i Hjä-
rup samt driva frågan om Simrishamnsbanan. Utbyggnaden av och för allmänna kommuni-
kationer ska göras på så sätt att kommunikationerna är tillgängliga för alla medborgare. Alla 
medborgare inkluderar såväl yngre, som småbarnsföräldrar, som äldre som för personer 
med olika slags funktionsnedsättningar. 
 

MÄTBART MÅL 2009 RESULTAT 
MÄTBART MÅL 

ANALYS OCH 
ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Samtliga verksamheter som ut-
vecklas ska göras tillgängliga. 
 

 Målet ej mätbart. 
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VISIONEN: Staffanstorp står för trygghet, engageman g och mod 
 

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

 
UPPDRAG 1 

 
Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ska i ett tidigt skede få hjälp på individ- 
eller gruppnivå. Barnet eller den unga ska få stöd och skydd från samhället utifrån en hel-
hetssyn. Barnet ska vara i fokus utifrån barnperspektiv. 
 
 
 

MÄTBART MÅL 2009 RESULTAT 
MÄTBART MÅL 

ANALYS OCH 
ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Alla barn- och ungdomsutred-
ningar skall genomföras enligt 
kvalitetssystemet BBiC (Barns 
Behov i Centrum), där barnets/ 
ungdomens behov är väl doku-
menterat och insatsen matchar 
behovet. 
 

Alla utredningar görs enligt 
kvalitetsystemet, barnets behov 
är väl dokumenterat och insatser 
bedöms motsvara behovet. 

Målet uppnått.  

 
 

UPPDRAG 2 
 

Livet ska främst kunna levas hemma. Genom förebyggande insatser och nya tekniska lös-
ningar ska tryggheten för kvarboende öka. För barn/unga är det viktigt med närheten till 
familj, kamrater och eventuellt föreningsliv. För äldre är trygghet i boendet av stor betydelse. 
 
Förebyggande verksamhet i form av kultur- och fritidsaktiviteter för i första hand barn, ung-
domar och äldre som efterfrågas av många ska stödjas. Dessutom ska service finnas i form av 
fritidsgårdsverksamhet, biblioteksverksamhet, musikskola, bad, anläggningar och lokaler 
samt restaurangverksamhet. Under 2009 har en samlingsplats för äldre startats, som heter 
Medelpunkten. 
 
Livssituationen för personer med psykiska funktionshinder ska förbättras genom erbjudande 
om boendestöd, individuellt anpassad sysselsättning och fritidsverksamhet. Då behov upp-
står skall boendeformer/ boendestöd lämpliga för målgruppen skapas. 
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MÄTBART MÅL 2009 RESULTAT 
MÄTBART MÅL 

ANALYS OCH 
ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Minst 90 % av alla barn och ung-
domar som får bistånd via be-
handlingsteamet skall efter av-
slutad insats kunna bo kvar 
hemma. 
 

99 % har efter avslutad insats 
kunnat bo kvar hemma. Ett 
barn (av 130) blev familjehems-
placerad. Öppenvård bedöm-
des inte tillräcklig som insats. 
 

Målet uppnått. 
  

Vård och omsorg ska erbjuda 
hembesök åt dem som fyller 80 
år och inte har tidigare kontakt 
med kommunens vårdgivare. 
 

Förebyggande hembesök er-
bjöds till 84 personer. Vid tele-
fonsamtal tackade 62 personer 
ja till hembesök. 

Målet uppnått. 
 

90 % ska vara nöjda med den 
information de får om Kund-
valsmodellen inom vård- och 
omsorgsverksamheten. 
 

92,2 % var nöjda med info-
rmationen om Kundvals-
modellen. 

Målet uppnått. 

Citypunkten skall erbjuda minst 
tio olika aktiviteter under året 
till målgruppen psykiskt funk-
tionshindrade. 
 

Under 2009 har tio aktiviteter 
erbjudits, exempelvis matlag-
ningsgrupp, simning, massage, 
fikaservice, utflykter, mm. Fler 
aktivteter planeras för 2010. 
 
 

Målet uppnått.  
 

Lätt avhjälpta hinder skall in-
venteras och kostnadsberäknas. 
Åtgärdsinsatserna skall påbörjas 
i Hjärup och Staffanstorps tätor-
ter. 
 

Samtliga lätt avhjälpta hinder 
är inventerade och kostnadsbe-
räknade. Kvarstående åtgärder 
inom de prioriterade stråken 
planeras slutföras under 2010. 
 

Målet uppnått. 
 

Simkunnigheten (200 m) efter 
skolår 2 ska vara minst 95 %. 
 

Simkunnigheten är 97 % när 
det gäller 150 m bröst sim och 
50 m ryggsim. Simkunnighet 
när det gäller 200 m gäller 
egentligen årskurs 5. 
 

Målet uppnått.  
 

Badet ska vara öppet minst 
51 tim/vecka inomhus och 
71 tim/vecka utomhus. 
 

Innebadet har öppet 52 tim/ 
vecka. Utebadet har öppet 74 
tim/vecka.  

Målet uppnått.  
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MÄTBART MÅL 2009 RESULTAT 

MÄTBART MÅL 
ANALYS OCH ÅTGÄRDS-
FÖRSLAG 

Minst 80 % av bibliotekets kun-
der ska vara nöjda/ mycket nöj-
da med bibliotekets tjänster. 
 

Ingen mätning är gjord på flera 
år. Senaste mätningen visade på 
80 % nöjda kunder (2004) 

Målet ej uppnått. 
Mätning kommer att göras kvar-
tal 2, 2010. 

Kommunen ska ytterligare stöd-
ja verksamhet för ungdomar 
genom att planera för och bygga 
bättre anläggningar, exempelvis 
ridanläggning och andra idrotts-
anläggningar. 
 

Klart med upphandling av Staf-
fansvallen. 
Klart med upphandling av tre 
spontanidrottsplatser. 
Planering av ridanläggning på-
går. 

Målet uppnått. 

Kultur- och fritidsnämnden ska 
inbjuda alla föreningar till dialog 
minst en gång/ år. 
 

Separata inbjudningar har gått 
ut till kultur- och idrotts-
föreningar. 

Målet uppnått. 
 

Musikskolans verksamhet ska 
omfatta minst 579 elever. 
 

Musikskolans verksamhet om-
fattade 612 elever varav 82 i 
orkestrar/ ensembler. 
 

Målet uppnått. 
 

Fritidsgårdarna ska ha öppet 
minst fyra kvällar/vecka under 
skolterminen. 
 

 Målet uppnått. 

Kultur- och fritidsnämnden ska, 
genom Konstrådet, anordna 
minst fem egna utställningar i 
Konsthallen. 
 

Sex utställningar genomfördes 
under 2009. 
 

Målet uppnått. 
 

 
 

UPPDRAG 3 
 

Verksamheten i förskola/ skola ska med utgångspunkt ifrån varje individs förutsättningar 
för att lära, fokusera på att förmedla kunskaper, färdigheter, förtrogenheter och förståelse i 
samråd med hemmen och öka barnens och elevernas sociala medvetenhet för att på så sätt 
lägga grunden för vuxenlivet.  
 

MÄTBART MÅL 2009 RESULTAT 
MÄTBART MÅL 

ANALYS OCH 
ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Andelen elever med godkända 
betyg årskurs 9 ska öka jämfört 
med föregående år. 
 

Andelen behöriga elever i kom-
munen till gymnasiet har mins-
kat något från 91,8% (2008) till 
91,1% (2009). Jämförelsetal riks-
genomsnitt samtliga kommuner: 
88,2 (2009) 
 

Målet ej uppnått. 
Fortsatt analys kommer att 
genomföras för att identifiera 
faktorer som påverkar det fak-
tiska utfallet. 



ÅRSREDOVISNING 2009 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

 

 16 

 
Det genomsnittliga meritvärdet 
skall öka jämfört med före-
gående år. 
 

Det genomsnittliga meritvärdet 
för år 9 har ökat från 208,3 (2008) 
till 214,2 (2009). Jämförelsetal 
riksgenomsnitt samtliga kom-
muner: 207,4 (2009) 
 

Målet uppnått. 

Samtliga elever skall ha indivi-
duella studieplaner som upp-
rättats i dialog med eleven. 
 

100 % av eleverna har individu-
ella studieplaner. 

Målet uppnått. 

Samtliga medborgare som sökt 
och som uppfyllt kriterierna 
skall ha erhållit vårdnadsbidrag. 
 

100% av de som sökt och varit 
berättigade till vårdnadsbidrag 
har erhållit det. 

Målet uppnått. 

Medborgarnas upplevelse av 
kvalitet i förskola och grund-
skola skall öka jämfört med 
mätningen 2008. 
 

Index avseende nöjdhet med 
förskolan har ökat från 7,2 (2008) 
till 7,5 (2009). 
Index avseende nöjdhet med 
grundskolan har ökat från 6,0 
(2008) till 7,0 (2009). 
 
 
 

Målet uppnått. 
Målet finns med i det kommun-
gemensamma prioriterade arbe-
tet för att säkerställa kvalitet på 
såväl verksamhetsnivå som 
kommunövergripande nivå. 

 
 

UPPDRAG 4 
 Allt myndighetsarbete skall vara serviceinriktat och rättstryggt. 
 

MÄTBART MÅL 2009 RESULTAT 
MÄTBART MÅL 

ANALYS OCH 
ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Inom miljö- och samhällsbygg-
nadsnämnden ska en tjänsteka-
talog med flödesschema och 
processbeskrivningar färdigstäl-
las. 
 

Utfall: 99 %.  Målet uppnått.  
En mindre del inom planproces-
sen kvarstår. 

Inom missbruksvården finns en 
behandlingsgaranti som innebär 
att 100 % av de som ansöker ska 
erhålla kontakt inom 2-3 dagar 
och en upprättad vårdplan inom 
fyra veckor. 
 

Utfall: 100 %. Målet uppnått. 

Vid ansökan om försörjnings-
stöd ska 100 % av de som ansökt 
erhålla ett beslut inom sju dagar. 
 

Utfall: 100 %. Målet uppnått. 
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Vid ansökan om insatser inom 
ordinärt boende ska 100 % av de 
som ansökt erhålla kontakt inom 
sju dagar. 
 

 Målet uppnått. 

 
 

UPPDRAG 5 
 

Klimatfrågan får allt större betydelse. I olika sammanhang lyfts fram scenarier kring fram-
tiden om miljöpåverkan i samhället fortsätter som nu. Staffanstorps kommun kan som 
kommun påverka utvecklingen. Ett nytt arbetssätt blir att koncentrera insatserna till få och 
mätbara insatser. 
 

MÄTBART MÅL 2009 RESULTAT 
MÄTBART MÅL 

ANALYS OCH 
ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Skötsel- respektive utvecklings-
åtgärder för kommunens natur-
områden ska redovisas och ut-
värderas. 
 

Naturbetesinsatser genomförs 
inom Gullåkra och Vesums na-
turområden. Deltagande i  vat-
tenvårdsförbunden för Sege å 
och Höje å fortgår. Deltagande i 
nybildade vattenråd för Segeå 
och Höje å avrinningsområden 
har tillkommit. Upprustning av 
motionsslingan och naturstigen 
slutfördes under våren. Samver-
kan resp ansvarsfördelning mel-
lan Teknik och Kultur och fritid 
har klargjorts. 
 

Målet uppnått. 
Insatsnivån bör bibehållas.  

Insatser ska utföras i enlighet 
med åtgärdsprogrammet ”Ana-
lys av VA-verksamheten i Staf-
fanstorps kommun”. 
 

Insatser har bedrivits i enlighet 
med åtgärdsprogrammet, del 1, 
”Analys av VA-verksamheten i 
Staffanstorps kommun”. Under-
sökningar har genomförts vid N 
Lundavägen och Brågarps indu-
striområde.  
 
Översvämningsutredningen är 
slutförd i Staffanstorp. 
 

Målet uppnått. 
Ny uppdaterad VA-plan behö-
ver tas fram under 2010.  
  

Åtgärder för att möjliggöra om-
händertagande av matavfall till 
biologisk behandling samt 
mängden matavfall som åter-
vinns ska redovisas. 
 

Åtgärden har inte genomförts 
inom avtalet för nuvarande ren-
hållningsentreprenad.  
 

Målet ej uppnått. 
Utredning om förutsättningar 
för användande av matavfalls-
kvarn i hushållen påbörjas våren 
2010. 
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Staffanstorpshus AB  

 
 

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

MÄTBART MÅL 2009 RESULTAT 
MÄTBART MÅL 

ANALYS OCH 
ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

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

Den bokförda soliditeten uppgår 
till 22,7% 
 

Målet uppnått  
 
 

På sikt bör den justerade solidi-
teten uppgå till minst 25 %.  
 

Den justerade soliditeten uppgår 
till närmare 40 % 

Målet uppnått  
 

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

Räntabiliteten uppgår till 2,3 % 
att jämföras med beräknat mål 
om 4,1% 

Målet ej uppnått beror främst 
på att årets resultat har belastats 
av reaförlust i samband med 
försäljningen av Nevisborg och 
en stor andel pågående arbete av 
balansomslutningen som inte 
ger avkastning. 
 

Självfinansieringen avseende ny-
investeringar skall uppgå till 
minst 20 %. 
 

Finansieringsgraden uppgår till 
100 % (inga nyupptagna lån) 
 

Målet uppnått 
 

Självfinansieringen avseende re-
investeringar skall uppgå till 
100%. (Gäller ej investeringar 
som finansierar sig själv genom 
sänkta driftskostnader). 
 

Självfinansieringen uppgår till 
100 %. (inga nyupptagna lån) 

Målet uppnått 
 

Räntekänsligheten ska minska. 
 

Fastigheter har sålts för 105 
mnkr och nyinvesteringar har 
gjorts för 56 mnkr 
 

Målet uppnått 
 

I syfte att minska kommunens 
borgensåtagande ska den av 
kommunen givna borgensramen 
årligen prövas. 
 

Avstämning mot den givna bor-
gensramen sker fortlöpande. 

Målet uppnått 
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 Övriga mål 
 

MÄTBART MÅL 2009 RESULTAT 
MÄTBART MÅL 

ANALYS OCH 
ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Bolagets hyresgäster ska erbju-
das att köpa sina bostäder ge-
nom omvandling till bostadsrätt 
eller äganderätt.  
När det är ekonomiskt försvar-
bart och då goda förutsättningar 
i övrigt anses föreligga ska bola-
get avyttra delar av fastighetsbe-
ståndet, dock maximalt hälften. 
 

9 % av det totala beståndet har 
sålts/ombildats till bostadsrätter/ 
äganderätter (Strindbergs väg, 
Köpmannagården, Vagnvägen 
och Kyrkbacken). På områdena 
Postiljonen, Bråhögsplatsen och 
Nevisborg fanns inte tillräckligt 
intresse för omvandling varför 
dessa områden sålts till annan 
förvaltare (19 %). 
 
 

Målet uppnått 
 

Alla försäljningar ska ske till 
marknadsmässiga priser. 
 

Samtliga områden har sålts till 
högre priser än genomförda 
värderingar utförda av externa 
värderare. 
 

Målet uppnått 
 

Bolaget ska med början av 2007 
och därefter med längst fem års 
intervall låta auktoriserad vär-
deringsman eller auktoriserat 
värderingsföretag utföra värde-
ring av hela bostadsbeståndet. 
 

Värdering utfördes enligt regel-
verket under 2008. 

Målet uppnått 
 

Bolaget ska årligen fastställa 
handlingsprogram för de när-
maste fem räkenskapsåren 
 

Bolagets ledningssystem där mål 
och handlinsplaner finns, upp-
dateras årligen och nu senast i 
december 2009. 
 

Målet uppnått 
 

Bolaget ska hålla kommunen väl 
underrättad om sin verksamhet. 
 

Samtliga styrelseprotokoll skick-
as till kommunen för informa-
tion. Ett informationsmöte hålls 
årligen med kommunfullmäkti-
ge under viket det finns chans 
att ställa frågor. 
 

Målet uppnått 
 

Bolaget ska vara anslutet till 
kommunens koncernkonto. 
 

 Målet uppnått 
 

Delårsbokslut och bokslut ska 
upprättas för hela koncernen. 
 

 Målet uppnått 
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Finansiell analys  

 
Kommunallagens krav på god ekonomisk 
hushållning i kommunens verksamhet ut-
gör utgångspunkt för den finansiella be-
dömningen. Med begreppet ”god ekono-
misk hushållning” avses bland annat att 
över en längre period upprätthålla balans 
mellan inkomster och utgifter samt att 
värdesäkra det egna kapitalet mellan ge-
nerationerna.   
 
Resultat och kapacitet 
 Årets resultat 
Kommunens finansiella målsättning anger 
att resultatet ska vara minst 1,1 % av skat-
teintäkter och utjämning. Budgeten för 
2009 hade ett resultat på 9 mnkr eller 1,1 
procent av skatteintäkter och utjämning. 
Kommunallagen anger att kommunens 
resultat måste vara positivt. Det finansiella 
målet om 1,1 % av skatter och utjämning 
uppfylls 2009. 
 
Årets resultat blev 36,7 mnkr. Dock finns 
det ett antal poster som bör tas hänsyn till: 
exploateringsintäkt 26,4 mnkr, reavinst 0,2 
mnkr. Sammantaget blir då resultatet i 
rörelsen 10,1 mnkr, en budgetavvikelse på 
1 mnkr.  
 
Nettokostnaderna minskade i förhållande 
till budget med 32,3 mnkr, mycket beroen-
de på intäkten från exploateringsverksam-
heten på 26,4 mnkr. 
 
Skatteintäkterna inklusive generella bi-
drag och utjämning minskade med 13,6 
mnkr i förhållande till budget. 
 
Resultatet för kommunens olika delar kan 
sammanfattas på följande sätt: 

Nämndservice +1,7 mnkr 
Resultatenheter +0,4 mnkr 
Avgiftsfinansierad verksamhet +1,9 mnkr 
Finansnetto +9,1 mnkr 
 
Lägre sjukförsäkringsavgift samt minsk-
ning av semesterlöneskulden är två orsa-
ker till den positiva budgetavvikelsen för 
verksamheterna. 
 
För utförlig analys och kommentarer hän-
visas till texten under respektive nämnd 
eller resultatenhet. 
 

Årets resultat
exkl reavinst

36,5

15,9

20,0

30,2
24,6

2005 2006 2007 2008 2009

mnkr

Årets resultat är positivt för tolfte året i 
rad. 
 God ekonomisk hushållning ur ett finan-
siellt perspektiv ställer större krav än ba-
lanskravet och varierar från kommun till 
kommun beroende på vilken ekonomisk 
situation kommunen befinner sig. 
 
Rent generellt kan sägas att en kommun 
för att stärka sin långsiktiga betalnings-
beredskap bör ha ett resultat som infla-
tionsskyddar det egna kapitalet, samt som 
långsiktigt täcker investeringarna i den 
skattefinansierade verksamheten. 
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Avstämning av balanskravet mnkr 
 Årets resultat enligt resultat- 
räkningen 36,7 
 

Avgår reavinst -0,2 
 

Justerat resultat  36,5 
 

 
Verksamhetens kostnader och intäkter 
 
Verksamhetens nettokostnader bör inte 
öka i snabbare takt än skatteintäkter och 
statsbidrag. 
 
 

mnkr 2009 2008 2008-
2009 

% 
ökn 

2005-
2009 

% 
ökn 

Verksamhetens 
nettokostnader 
exkl. reavinster 

 
 

781,3 
 
 

774,7 
 
 

0,9 
 
 

18,7 
Skatteintäkter  
inkl. generella 
statsbidrag och 
utjämning 

 
 

803,0 
 
 

777,4 

 
 

3,3 
 
 

21,9 
Finansnetto 15,0 14,7 2,0 -37,5 
 
Mellan 2008 och 2009 ökade verksam-
hetens nettokostnader exklusive reavinster 
med måttliga 0,9 % medan skatteintäkter-
na inklusive statsbidrag och utjämning 
ökade med 3,3 %. Under femårsperioden 
2005 -2009 har nettokostnaderna ökat med 
18,7 % medan skatteintäkterna m m har 
ökat med 21,9 %. 
 
Verksamhetens intäkter 2009 inkluderar 
en intäkt från exploateringsverksamheten 
på 26,4 mnkr som avser markförsäljning. 
Denna uppnås genom att vi följer Rådet 
för Kommunal Redovisnings idéskrift om 
hur redovisning av exploaterings-
verksamheten bör hanteras.  Denna menar 

att markförsäljningar ska resultatföras när 
ägarbyte/-försäljning sker. Kommunens 
nedlagda kostnader för s k anläggningar – 
gator och vägar ska aktiveras när de är 
färdigställda och kan tas i bruk.  
 
Personalkostnaderna sjönk med cirka 10 % 
under 2009. Antalet tillsvidareanställda 
årsarbetare sjönk med 73 personer under 
2009, från 946 till 873 bland annat beroen-
de på att vissa verksamheter inte längre 
bedrivs i kommunal regi. 
 
Finansnettot var 15 mnkr 2009. Detta är 9,1 
mnkr bättre än budget. Avvikelsen beror 
främst på utdelning och ränteintäkter från 
kommunens penningplaceringar. Finans-
nettot ökade 2 % mellan 2008 och 2009. 
Under perioden 2005-2009 har nettot i ge-
nomsnitt legat på 17,8 mnkr. Utdelningar i 
fonder samt ränteintäkter på grund av god 
likviditet samt låga, eller inga räntekostna-
der för externa anläggningslån är orsaken 
till den positiva utvecklingen. Staffanstorp 
slutbetalade sina anläggningslån under 
2006. 
 
Nettokostnadsutvecklingen  
 Nettokostnadernas andel av skatteintäkter 
och finansnetto visar hur stor del av skat-
teintäkterna som går till den löpande verk-
samheten. I en god ekonomisk hushåll-
ning ska de löpande kostnaderna i förhål-
lande till intäkterna understiga 100 %. 
Medel att finansiera investeringar och 
amorteringar ska genereras. 
 
Genomsnittligt under perioden 2005-2009 
ligger verksamhetens nettokostnader på 
96,5 % av skatteintäkter och finansnetto. 
Ökningstakten på nettokostnaderna är av-
görande för en långsiktigt hållbar eko-
nomi. Nyckeltalet bör inte överstiga 98 %. 
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Nivån är en tumregel för en hållbar eko-
nomisk utveckling över en konjunkturcy-
kel. 

Nettokostnadernas andel av 
skatteintäkter och finansnetto exkl 

reavinst

95,5
95,9

97,3

96,4

97,6

2005 2006 2007 2008 2009

%

  
Skatte- och nettokostnadsutveckling per 
invånare 
 

I en sund ekonomisk utveckling finns en 
följsamhet mellan nettokostnadsökningen 
per invånare jämfört med skatteintäkts-
ökningen per invånare. 
Mellan 2008 och 2009 har nettokostna-
derna per invånare minskat med 3,6 pro-
centenheter medan skatteintäkterna har 
ökat med 1,2 procentenheter. 
Sett över femårsperioden har nettokost-
naderna per invånare ökat med 17 procent 
medan skatteintäkterna per invånare har 
ökat med 18,2 procent. 

Skatte- och nettokostnadsutveckling per 
invånare exkl reavinst

3,0
3,44,8

6,0

-0,2

6,1

4,5

3,2

2,4

2,0

2005 2006 2007 2008 2009

%

Nettokostn/ inv Skatteint/ inv

 

Investeringar 
Nettoinvesteringar är kommunens inves-
teringsutgifter minus investeringsinkoms-
ter. Kommunen redovisar anslutnings-
avgifter som investeringsinkomst i enlig-
het med beslut av kommunfullmäktige, 
vilket är ett avsteg från god redovisnings-
sed. 

Nettoinvesteringar

73,5

13,3

29,4

46,8 42,5

2005 2006 2007 2008 2009

mnkr

Kommunens investeringsverksamhet bör 
präglas av god planering och framförhåll-
ning och hålla en relativt jämn nivå över 
åren. 
Att investeringsvolymen ökade under 
2005 och 2006 berodde på byggnationen 
av Hjärupslundskolan, vilken utgjorde 
hela 65 % av investeringsvolymen 2006. 
Under 2007 låg investeringsvolymen på en 
mer blygsam nivå 13,3 mnkr. 2008 investe-
rades det för 29,4 mnkr och 2009 låg inve-
steringsnivån på 42,5, 13 mnkr lägre än 
budgeterat. De största investeringarna 
avser ombyggnad av Bråhögsplatsen, om-
byggnad av järnvägsgatan/bron samt me-
del till försköning. En detaljerad redovis-
ning av investeringarna återfinns längre 
bak i detta dokument samt under respek-
tive verksamhets redovisning. Genom-
snittligt var investeringsvolymen under de 
senaste fem åren 41 mnkr/år. 
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Finansiering av investeringarna 
 
Kommunerna kan finansiera investeringar 
genom egna medel, som genereras genom 
överskott i resultaträkningen och avskriv-
ningar, eller genom externa lån. Staffans-
torp har en finansiell målsättning att inve-
steringarna i den skattefinansierade verk-
samheten ska finansieras med egna medel. 
Årets investeringar finansierades till 100 % 
med årets resultat och avskrivningar. 
 
Soliditetsutvecklingen 
 Soliditeten är ett mått på kommunens 
långsiktiga ekonomiska styrka och anger 
eget kapital i procent av de totala till-
gångarna. Soliditetsutvecklingen sett över 
tiden är av stort intresse. Kommunen har 
en finansiell målsättning som anger att 
soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen 
bör år 2010 uppgå till 27 %. 
 

Soliditetsutveckling

71,1
79,3 79,4
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78,9
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Soliditetsutvecklingen inklusive pensions-
förpliktelsen ligger 2009 på 26,4 (25,7) %, 
en förbättring på 0,7 procentenheter i för-
hållande till föregående år. 

Pensionsförpliktelsen ökade 2009 med 8 
mnkr, en något måttligare ökning än 2007 
då ökningen var 56,1 mnkr eller 17,6 % på 
grund av bland annat förändrade livs-
längdsantaganden.  
 
Soliditeten exkl. ansvarsförbindelsen var 
2009 74,8 % (78,9) en försämring med 
4,1 procentenheter, beroende på en ökning 
av kortfristiga skulder. 
 
Skuldsättningsgrad 
 

Den del av kommunens tillgångar som 
finansieras med främmande kapital be-
nämns skuldsättningsgrad. I skuldsätt-
ningsgraden ingår följande parametrar: 
 
• Avsättningsgrad. En avsättning är en 

skuld vars storlek inte är känd vid bok-
slutstillfället, exempelvis pensions-
åtaganden. 

• Långfristig skuldsättningsgrad. Skulder 
som förfaller till betalning längre fram 
än ett år från bokslutsdagen. 

• Kortfristig skuldsättningsgrad. Skulder 
som förfaller till betalning året efter 
bokslutsåret. 

 
 

Skuldsättningsgrad
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Skuldsättningsgraden har ökat, 4,1 pro-
centenheter, i förhållande till föregående 
år. De kortfristiga skulderna har ökat med 
49,7 mnkr på grund av förutbetalda skatte-
intäkter som består av slutavräkningar på 
kommunalskatten för år 2008 och 2009 
samt av det statliga konjukturstödet för 
2010 som utbetalades 2009. Inga nya lån 
har tagits upp. 
 

Avsättningarna minskade med 2,1 mnkr.  
Avsättningarna består av tre delar: 
• Pensioner 8,4 mnkr   
• Infrastrukturanläggningar 6,9  
• Garantibesiktningar 0,7 

 
 
mnkr      2009      2008 
Avsättningar 16,0 13,9 
Långfristiga skulder 3,1 3,7 
Kortfristiga skulder 183,4 133,7 
Totalt 202,5 151,3 
 
 
Risk – kontroll 
 
Betalningsförmåga på kort sikt  
 
Ett sätt att mäta kommunens betalnings-
förmåga på kort sikt är rörelsekapitalets 
storlek. Rörelsekapital är skillnaden mel-
lan omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder. 
Rörelsekapitalet har ökat under 2009. An-
ledningen till ökningen är högre likviditet, 
159,8 (69,5) än föregående år. Orsaken till 
den goda likviditeten är försäljning och 
omsättning av finansiella anläggningstill-
gångar.  
Rörelsekapitalet har legat på en hög nivå 
under 2005-2007 beroende på god likvidi-
tet från fastighetsförsäljningar. 
 

Rörelsekapital
64,9

31,3 32,4

1,0

29,3

2005 2006 2007 2008 2009

mnkr

 Ränterisk – finansnetto   
 
Finansnettot anger skillnaden mellan fi-
nansiella intäkter och finansiella kostna-
der. Ett negativt finansnetto minskar ut-
rymmet för kommunens verksamheter. 
Kommunens riskexponering för ränte-
förändringar blir större vid hög upp-
låning. 
 

Finansnettots utveckling

15,014,714,4

21,1

24

2005 2006 2007 2008 2009

mnkr

  
Finansnettot bidrar positivt till årets resul-
tat med 15 mnkr, främst på grund av reali-
sationsvinster från placeringarna i värde-
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papper (10 mnkr) avseende pensions-
portföljen.  
Totalt har kommunen 2009-12-31 60 mnkr 
placerat i 100 % nominellt kapitalgarante-
rade produkter. Under året har 90 mnkr 
av produkterna avvecklats för att möjlig-
göra framtida avkastning. Avvecklingen 
av aktieindexobligationen (70 mnkr) har 
generat en realisationsförlust på 4 mnkr. 
Trots realisationsförlusten har placeringen 
gett en genomsnittlig årlig avkastning på 
ca 3 %. Avvecklingen av FRN obligationen 
(20 mnkr) har under året gett cirka 3,5 % i 
avkastning. 
Resterande placeringar på 60 mnkr för-
väntas löpa ut under 2010. 
För ytterligare information om place-
ringarna hänvisas till bilagan Finansiella 
rapporter. 
 
Utdelning har skett från Staffanstorps 
Energi AB med 1,3 mnkr och borgensav-
gift har erhållits från Staffanstorpshus AB 
med 2,9 mnkr. 
 
Borgensåtaganden  
Borgensåtaganden och ägande av andra 
bolag innebär ett risktagande. 
 
Av de totala borgensåtagandena på 1 252,7 
mnkr (1 251,4) avser 1 248,2 mnkr kommu-
nala bolag varav Staffanstorpshus AB 
1 220,0 mnkr (1219,2) och 4,5 (4,5) mnkr 
föreningar och egnahem m m Borgens-
åtagande per invånare är ca 57 (58) tkr. 
 
Pensionsförpliktelser   
Kommunens totala pensionsförpliktelser 
uppgår till 397,3 mnkr. Pensionsförpliktel-
ser intjänade före 1998 redovisas inom 
linjen i balansräkningen som ansvarsför-
bindelse och uppgår till 388,9 mnkr inkl. 
löneskatt. Pensionsförpliktelser intjänade 
från och med 1998 redovisas som avsätt-

ning i balansräkningen och uppgår till 8,4 
mnkr inklusive löneskatt. Kommunen har 
valt en försäkringslösning för huvuddelen 
av intjänade pensionsförmåner som an-
nars skulle ha redovisats under ”Avsatt till 
pensioner”. Detta innebär att kommunen 
årligen betalar en avgift till KPA, som för-
valtare, som motsvarar det årets beräkna-
de intjänade pensionsförmåner. 2009 inbe-
talades 7,6 mnkr inklusive löneskatt i pre-
mie.  
 
Pensionsutbetalningarna uppgick till 18,4 
mnkr inklusive löneskatt en ökning med 
1,1 mnkr från föregående år. Budgeterad 
summa var 16,5 mnkr således an avvikelse 
på -1,9 mnkr. 
 
Den avgiftsbestämda delen av pensions-
åtagandet disponeras helt av den anställde 
för eget val av förvaltare. Summan uppgår 
till cirka 4,5 % av lönesumman och var 
2009 16,4 mnkr inklusive löneskatt. 
 
Avsättningen, som främst avser garanti-
och särskild avtalspension, minskade med 
1,6 mnkr under 2009, främst på grund av 
att en del av dem som erhållit särskild 
avtalspension nu uppnått normal pen-
sionsålder. 
Ansvarsförbindelsen som avser pensions-
rätt intjänad till och med 1997, ökade 2009 
med 8 mnkr. Anledningen till denna ök-
ning är främst ränte- och basbeloppsupp-
räkningar.   
Långsiktigt innebär pensionsförpliktelser-
na en stor risk och är en generationsfråga.  
 
Genom att betala ut hela den avgifts-
bestämda delen samt trygga en del av an-
svarsförbindelsen genom långsiktig kapi-
talförvaltning, skjuts en mindre del av 
pensionsåtagandena på framtidens skatte-
betalare. 
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Kommunerna har fört gemensamma över-
läggningar med Region Skåne angående 
ekonomisk reglering i form av en ny pen-
sionsöverenskommelse på grund av ute-
blivna kostnadsbidrag för bl a Ädel sedan 
tillkomsten av pensionsavtalet PFA 1998. 
Staffanstorp har under 2009 erhållit retro-
aktiv ersättning med 5 mnkr.  
 
Medel avsatta för framtida pensioner 
Enligt rekommendation från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) nr 7.1 : 2006 
ska i kommunens årsredovisning finnas en 
redogörelse för utvecklingen av medel av-
satta för framtida pensionsutbetalningar. 
Kommunen har fattat beslut om policy för 
kapitalförvaltning av pensionsmedel i de-
cember 1999. Denna policy har följts till 
fullo under året. 
� Kommunens totala kapital uppgick 

2009-12-31 till 138,2 miljoner kronor. 
Det är 28,4 miljoner mer än vid års-
skiftet 2008/2009 (109,8 mnkr). 

� Kommunens totalportfölj avkastade 
25,9% för helåret 2009, ett mycket bra 
resultat i absoluta termer. Den positi-
va avkastningen ska förstås ses i ljuset 
av den kraftiga nedgången under 
2008 års finanskris. 

� Även i relativa termer (portföljens av-
kastning jämfört med kommunens 
jämförelseindex) var resultatet starkt 
under 2009. Portföljen översteg index 
med knappt två procentenheter. 

� Under året lades förvaltningen om. 
De två blandmandaten förvaltade av 
Danske Bank och Carlson byttes ut 
mot specialistmandat inom svenska 
räntor (en förvaltare), svenska aktier 
(två förvaltningsorganisationer, tre 
fonder), utländska aktier (två förval-
tare) och alternativa tillgångar (en

fond av hedgefonder, med ca 20 un-
derliggande förvaltare). 

� Valet av förvaltare har gett ett bety-
dande positivt bidrag till resultatet 
medan kommunens försiktiga håll-
ning, med en genomsnittlig undervikt 
mot aktiemarknaden, tyngt resultatet 
något. 

För ytterligare information om place-
ringarna hänvisas till bilagan årsrapport 
2009 Staffanstorp. 
 

  
Budgetredovisning och prognossäkerhet 
 

Ett mått på den kontroll kommunens be-
slutsfattare har över den egna ekonomiska 
utvecklingen är hur budget och utfall 
överensstämmer. 
 
Under den senaste femårsperioden har 
årets resultat varit högre än budgeterat. 
Under året har sex månadsrapporter och 
en delårsrapport framtagits. Det prognos-

Redogörelse enligt RKR :
mnkr 
 
 
 

2009 2008

Avsättning för pensioner -8,4 -10,0
 

Ansvarsförbindelse -388,9 -380,9

Finansiell placering, 120,8 115,1
bokfört värde 

Totala förpliktelser minus 
finansiell placering  -276,5 -275,8
(bokfört värde) 

Finansiella placeringar, 
marknadsvärde 138,2 109,8

Marknadsvärde minus 17,4 -5,3
bokfört värde 

Summan av realisations- 0 0 
vinster/förluster

Realiserad/orealiserad vinst/ 14,4 -4,6
förlust,procent av bokfört värde 
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tiserade resultatet vid första uppföljningen 
i februari var -1,1 mnkr. Delårsrapporten i 
augusti pekade på ett resultat på 28,6 
mnkr som ska jämföras med bokslutets 
36,7 mnkr. 
 
Nämnder och resultatenheter uppvisar ett 
resultat på 2,1 ( -7,2) mnkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om överföring-
ar mellan åren.  
 
 

Budget jämfört med utfall
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 Ekonomichefens avslutande kommentar  
 
Det samhällsekonomiska läget har föränd-
rats ovanligt snabbt - från hög tillväxt till 
total stagnation. År 2009 blev dock det 
tolfte året i rad med positivt resultat. 

Det positiva är att verksamheterna klarar 
sina budgetar. Resultatenheterna går 1,5 
mnkr bättre än budget och bidrar med 0,4 
mnkr till årets resultat.  
 
Beställarnämnderna går 1,7 mnkr bättre än 
budget, samtidigt som skatteintäkter och 
finansiering går 11,8 mnkr sämre än bud-
get.  
 
Detta finansieras mer än väl av markför-
säljningar (26 mnkr) och finansnettot 
(9 mnkr). Det ska dock påpekas att båda 
dessa poster har hög volatilitet. D v s det 
svänger stort mellan verksamhetsåren, 
varför de bör budgeteras med utgångs-
punkt i försiktighetsprincipen. 
 
Med stor sannolikhet kommer konjunk-
turnedgången att bli djup och utdragen. 
Först fram emot 2012 kommer vi att kunna 
börja se en viss återhämtning till följd av 
den ökade sysselsättningen som väntas 
under andra halvåret 2011. Utmaningen 
blir nu att klara av kommande års mins-
kade intäkter med vikande skatteunderlag 
kombinerat med ökade kostnader för ex-
empelvis försörjningsstöd. Staffanstorps 
kommun har under ett antal år byggt upp 
en finansiell styrka för att kunna möta 
dessa utmaningar. Men även om det är 
ekonomichefens uppfattning att balans-
kravet bör gälla under en mandatperiod i 
stället för varje enskilt år för att undvika 
kraftiga neddragningar i extrema situatio-
ner, bör arbetet med att effektivisera verk-
samheterna intensifieras. 
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Finansiell analys koncernen  

 
Resultat och kapacitet 
 
Årets resultat 
Koncernen Staffanstorps kommun, där 
förutom kommunen även Staffanstorps-
hus AB (100 %), Staffanstorps Energi AB 
(50 %), Staffanstorps Centrum AB (100 %), 
Business Port Staffanstorp AB (49 %) samt 
Komunupphandling Syd AB (25 %)ingår, 
uppvisar ett positivt resultat på 35,6 (32,8) 
mnkr. De två sistnämnda företagen ingår i 
koncernen för första gången år 2009. Samt-
liga bolag utom Kommunupphandling 
Syd AB, uppvisar ett positivt resultat en-
ligt följande:   
 mnkr 
Staffanstorps kommun 36,7 
Staffanstorpshus AB  0,6 
Staffanstorps Energi AB 3,9 
Business Port Staffanstorp AB 0,0 
Kommunupphandling Syd AB -0,3 

 
 
 

Årets resultat
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Soliditet 
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Soliditeten för koncernen ökade under året 
med 1 procentenhet till 32 %. 
Soliditeten den siste december 2009 i kom-
munen och de olika bolagen framgår ned-
an. 
 
Staffanstorps Kommun 74,8 % 
(exklusive pensionsförpliktelse) 
Staffanstorpshus AB 10,1 % 
Staffanstorps Energi AB 63,1 % 
Business Port Staffanstorp AB 45,0 % 
Kommunupphandling Syd AB 86,9 % 
 
Rörelsekapital 
De likvida medlen har under året ökat 
med 59,4 mnkr till 211,0 (151,6) mnkr men 
samtidigt har de kortfristiga skulderna 
ökat med 34 mnkr .  
Ett mått på betalningsförmågan på kort 
sikt är rörelsekapitalet, d v s omsättnings-
tillgångarna minus de kortfristiga skulder-
na.  
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 Under 2009, liksom under de senaste åren, 
överstiger omsättningstillgångarna de 
kortfristiga skulderna och ett positivt rö-
relsekapital erhålls. 
 
Koncernen har ett rörelsekapital för 2009 
på 123,5 (65,7) mnkr. Den höga siffran för 
2009 beror främst på att likviditeten har 
ökat bland annat på grund av kommunens 
försäljningar av fonder och andelar. 
 
Finansnetto 
Efter att förra året uppvisat ett positivt 
finansnetto återgår nu koncernen till att 
visa ett negativt finansnetto. 
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Det positiva finansnettot för 2008 berodde 
på att koncernen Staffanstorpshus erhållit 
resultat från andelar i koncernföretag med 
61 mnkr. 
 
Intäkter 
Koncernens intäkter har minskat något 
från föregående år från 251 till 248 mnkr. 
 
Investeringar 
Anläggningstillgångarna har under året 
minskat med 14,6  mnkr till 1 816 mnkr. 
Avskrivningarna var 42,1 (49,3) mnkr. 
 

 
 
För utförlig analys och kommentarer hänvisas till texten under respektive företag längre 
fram i detta dokument.  
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Känslighetsanalys 

 
Kommunernas ekonomi påverkas av olika 
faktorer. Några av de allra viktigaste fak-
torernas betydelse i mnkr beskrivs nedan. 
Plustecken anger att kostnaderna mins-
kar/intäkterna ökar och minustecken an-
ger att kostnaderna ökar/intäkterna mins-
kar. 
 
Av känslighetsanalysen framgår att perso-
nal- och lönekostnadsökningar är de fak-
torer som påverkar kommunens ekonomi 
mest frånsett skattehöjning / skatte-
sänkning. 

 
 
 

 
 

Finansiella nyckeltal kommunen  
 
 

  
 

 mnkr 
1 kr höjning/sänkning av 
kommunalskatten 

+/- 41,0 
1procentenhet högre/lägre 
skattekraft 

+/- 8,2 
1 procents löneökning - 4,1 
10 milj. nya lån -0,2 
10 mnkr minskad  
likviditet 

- 0,2 
10 heltidstjänster  +/- 4,0 

  Bokslut Budget Bokslut 
  2009 2009 2008 Resultaträkning 

     Nettokostnadsandel i %  exkl finansnetto 97,3 99,6 99,7
 36,7 9,0 17,4

4,6 1,1 2,2Resultat före extr.ord.poster i rel till 
skatteint.i % 

   

Resultat före extr.ord.poster i relation till eget kapital % 6,1 1,6 3,1
Finansieringsanalys 

Nettoinvesteringar  i mnkr exklusive markinköp 42,5 55,2 29,4
Förändring av rörelsekapitalet i mnkr 63,9 -3,3 -31,4 

Rörelsekapital i relation till ext utg % 2,8 -0,3 0,1
Förändring Likvida medel i mnkr 90,3 -13,1 -9,3 

Balansräkning inklusive reavinst 
Soliditet i % 74,8 79,0 78,9
Soliditet inklusive pensionsförpliktelse.  % 26,4 23,8 25,7
Övrigt 
Externa utgifter 952,5 1 047,4 988,9 

       Resultat före extr.ord.poster mnkr   
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Finansiella nyckeltal koncernen 

 

  
Redovisningsprinciper 

 
• Staffanstorps kommun följer den kom-

munala redovisningslagen förutom när 
det gäller anslutningsavgifter, som har 
bokförts som inkomst i investerings-
redovisningen enligt av kommun-
fullmäktige fattat beslut. Föreslagen 
modell har ingen avvikande resultat-

påverkande effekt (ej taxepåverkande) 
om avgifterna periodiseras. 

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

 

Ord och uttryck 
 Avskrivningar 
Planmässig årlig nedsättning av anlägg-
ningstillgångars värde. 
 
Avsättning 
Ekonomiska förpliktelser vars storlek och 
betalningstidpunkt inte är helt bestämd.

Den vanligaste avsättningen avser pen-
sionsåtagande gentemot de anställda. 
 
Balansräkning 
Sammanfattning av tillgångar, skulder och 
eget kapital vid en given tidpunkt. Ger 
mycket information om kommunens eko-
nomiska styrka genom jämförelser bakåt i 
tiden. 

2009 2008 

Soliditet, %  32,0 31,0 
 Lånefinansieringsgrad, % 67,3 66,6 

Rörelsekapital, mnkr 123,5 65,6 

Förändring eget kapital, % 6,3  7,3
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Eget kapital 
Skillnaden mellan tillgångar och skulder 
och består av anläggningskapital (skill-
naden mellan anläggningstillgångar och 
långfristiga skulder) samt av rörelse-
kapital (skillnaden mellan omsättnings-
tillgångar och kortfristiga skulder). 
 Kassaflödesanalys 
Visar hur kommunen finansierat sin verk-
samhet, dvs. hur pengarna tillförts och hur 
de har använts. Här ingår samtliga in- och 
utbetalningar, dvs. även investeringsutgif-
ter och inkomster. Skillnaden mellan till-
förda och använda medel ger årets kassa-
flöde eller hur de likvida medlen har för-
ändrats. 
 Internränta 
Kalkylmässig kostnad för det kapital (bun-
det i anläggnings- och omsättningstill-
gångar) som utnyttjas inom en viss verk-
samhet. 
 
Kapitalkostnader 
Benämning för internränta och avskriv-
ning. 
 Likviditet 
Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga 
att betala skulder i rätt tid). 
 Nettoinvesteringar 
Investeringsutgifter efter avdrag för inves-
teringsinkomster m m 
 Nettokostnader 
Driftkostnader, efter avdrag för drift-
bidrag, avgifter och ersättningar. Finansi-
eras med skattemedel. 

Nämndsbidrag 
Tillskott av skattemedel som respektive 
nämnd tagit i anspråk under det gångna 
året, dvs. den del av verksamheten som 
inte finansierats med nämndens egna in-
täkter, såsom avgifter och ersättningar 
m m 
 Periodisering 
Fördelning av kostnader och intäkter på 
de redovisningsperioder till vilka de hör. 
 Resultaträkning 
Visar årets finansiella resultat och hur det 
uppkommit mellan två givna datum. Re-
sultaträkningen talar om för oss vad drif-
ten av verksamheterna kostat. Verksam-
hetens kostnader och intäkter specificeras i 
driftredovisningen. 
 

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

Soliditet 
Andelen eget kapital av de totala till-
gångarna, det vill säga graden av själv-
finansierade tillgångar. 
 
Tillgångar 
Delas in i anläggningstillgångar (fastighe-
ter, inventarier, långfristiga fordringar 
mm) och omsättningstillgångar (likvida 
medel, kundfordringar, förråd m m) 
 
tkr  =tusentals kronor 
mnkr  =miljontals kronor 
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Personalekonomi 
 
Det personalekonomiska bokslutet är fram-
taget med hjälp av den personalinforma-
tion som finns i kommunens löne- och per-
sonaladministrativa system.  
Det personalekonomiska bokslutet redovi-
sar: 
• Antal tillsvidareanställda årsarbetare, 

personer och deras genomsnittliga sys-
selsättningsgrad. 

• Ålders och könsfördelning. 
• Frånvaroorsaker. 
• Pensionsavgångar. 
• Kostnader. 
 
Antal tillsvidareanställda årsarbetare 
Per den 31 december 2006 2007 2008 2009    
 
Tillsvidareanställda 
årsarbetare 998 1003 946 873   
varav kvinnor 803 817 784 712 
 män 195 186 162 161 
motsvarar   
antal personer 1 139 1 137 1 073 992  
varav kvinnor 898 903 861 782 
 män 241 234 212 210 
 
Tillsvidareanställda med lön 2009 motsva-
rar 647 årsarbetare. I tabellen anges antal 
årsarbetare 2009 till 873. Detta avser samt-
liga anställda med eller utan lön. Denna 
siffra omfattar även långtidssjukskrivna, 
föräldralediga, tjänstlediga och övrigt. 
Det totala antalet årsarbetare inklusive 
timanställda var år 2009: 971 årsarbetare 
vilket motsvarar 1 561 personer.  
 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden 
per den 31 december 2009 var 90,6 vilket 
innebär en ökning jämfört med 2008 (88,2). 
 

Kommunens policy är att, när vakanser 
uppstår inom verksamheter, först pröva 
om det är möjligt att erbjuda redan deltids-
anställd utökad sysselsättningsgrad. Detta 
är också en viljeinriktning i kommunens 
jämställdhetsplan. 
 
Heltid – Deltid, Tillsvidareanställda 
 2006 2007 2008 2009 
 
Kvinnor deltid i % 39,6 36,9 35,25 32.22 
Män deltid i% 33,0 33,8 35,43 34,70 
 
Tabellen anger hur stor andel inom respektive 
kön som arbetar deltid. Mätt i relation till tota-
la antalet tillsvidareanställda utgör deltids-
arbetande kvinnor 25 % och deltidsarbetande 
män 8 %. 
 

FÖRDELNING KÖN/SYSSELSÄTTNING

heltid
Kvinnor

53%deltid
25%

heltid
Män
14%

deltid
8%

  
Åldersfördelning 
435 av kommunens tillsvidareanställda är 
50 år eller äldre per den 31 december 2009. 
Det motsvarar 43,3 % av totala antalet.  
 
Medelåldern var per den 31 december år 
2009 46,9 år 2008 var den 46,4 år. 
 
Den genomsnittliga anställningstiden är 
13,9 år. 
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Diagram över åldersfördelning tillsvidare-
anställda. 
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  Könsfördelning 
 2006 2007 2008 2009 
 Kvinnor i % 78,8 79,4 80,2 78,8 
Män i % 21,2 20,6 19,8 21,2 
 
Könsfördelningen tycks vara stort sett kon-
stant över tiden. Detta beror till stor del på 
att den kommunala verksamheten består 
av traditionella kvinnoyrken, men så fort 
tillfälle ges rekryterar vi in män i dessa 
verksamheter. 
 
Av 59 chefer och ledande tjänstemän var 
per 31 dec 2009  38 kvinnor (64,4 %) och 21 
män (35,6 %).  
 
Sjukfrånvaro/föräldraledighet 
Sjukfrånvaron eller ohälsan är den faktor 
som diskuteras allra mest för tillfället. Det-
ta beroende på att kostnaderna för samhäl-
let har skenat iväg och olika typer av åt-
gärder diskuteras. Regeringen har beslutat 
att fr o m 2003-års bokslut ska en särskild 
redovisning göras av sjukfrånvaron mätt i 
timmar. Detta för att kunna jämföra sjuk-
frånvaro mellan olika typer av företag och 
verksamheter. Nedanstående sammanställ-
ning visar denna frånvaro.  

Totala sjukfrånvaron i timmar fördelad på kön 
Kön Ant 

per-
so-
ner 

Snitt 
årsar-
betare 

Tillg  
arbets-

tid 
Sjuk-
från-
varo 

% 
2009 

arbets
tid 

% 
2008 

Kvinnor 908 645 1285413 84727 6,59 7,23 
Män 226 156 312528 11604 3,71 4,30 
Totalt 1134 802 1597941 96331 6,03 6,67 

 
       
Långtidssjuka mer än 60 dagar i % av totala sjuk-
frånvaron fördelad på kön 

Kön Ant 
tim-
mar 

% av total 
Sjukfrån- 
varo 2009  

     
        

% 2008 
 

     
Kvinnor 49593 58,53 67,07  
Män 6591 56,80 61,52  
Totalt 56184 58,32 66,39  
       

 
Totala sjukfrånvaron i timmar fördelad på ålder 

Ålder Ant 
per-

soner 
Snitt 

årsar-
betare 

Tillg  
arbets-

tid 
Sjuk-
från-
varo 

% 
2009 

arbets
tid 

% 
2008 

     - 29 78 35 70530 3809 5,40 6,08 
30 - 49 566 370 738334 43553 5,90 7,39 
50 - 490 396 789076 48969 6,21 6,07 
Totalt 1134 802 1597941 96331 6,03 6,92 
       
Långtidssjuka mer än 60 dagar i % av totala sjuk-
frånvaron fördelad på ålder 

% av total 
sjukfrånvaro 

Ålder Ant 
tim-
mar 2009 2008 

  

      
     - 29 308 8,09 28,63   
30 - 49 26256 60,29 67,64   

50 - 29620 60,49 68,48   
Totalt 56184 58,32 66,39   
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Av ovanstående statistik framkommer att 
av den totala sjukfrånvaron står inte ovän-
tat kvinnorna för merparten. Detta beror 
till stor del på att dessa yrkesgrupper arbe-
tar i den tunga vården eller bland barn. 
Intressant är att titta på sjukfrånvaron för-
delad på åldersgrupper, där man kan utlä-
sa att åldersgruppen 30-40 har den högsta 
korttidsfrånvaron och åldersgruppen 50+ 
har den högsta långtidsfrånvaron. 
 
Trots att sjukskrivningstalen för Staffans-
torps del ligger relativt lågt så medför sjuk-
skrivningarna konsekvenser både för den 
enskilde individen och för kommunens 
ekonomi, vilket gör att stor kraft läggs vid 
denna problematik. I Staffanstorps kom-
mun försöker vi på ett tidigt stadium av en 
sjukskrivning upprätta handlingsplaner 
med åtgärder för att få den sjuke tillbaka 
till jobbet. Våra chefer är också medvetna 
om att följa upp den korta sjukfrånvaron. 
Vi anlitar företagshälsovården både i reha-
bilitering och som en förebyggande insats. 
 
Ledighet för vård av barn (föräldrapen-
ning), vård av sjukt barn och partiell tjänst-
ledighet för vård av barn har ökat under 
2009 till 26 742 dagar vilket är en ökning 
med cirka 1,2 % jämfört med 2008. 
 
Lönekostnader 
Kommunens samlade utgifter genom löne-
rutinen var 2009 414,2 miljoner kr inklusive 
personalomkostnader. 
År 2008 var den samlade kostnaden 464,3  
miljoner kronor.  
 
Kostnad/arbetad timme 
Genomsnittlig timkostnad per utförd ar-
betstimme blir 274,00 kronor år 2009. 2008 
var timkostnaden 257,00 kronor. Timkost-
naden ökade därmed med 6,6 %. 

Den bokförda lönekostnadsökningen faller 
i huvudsak på ökad tidlön och ökade be-
talda ledigheter.  
 
 
Pensioner 
 

  
Antalet pensionsavgångar var 2008 31 
stycken och 2009 27 stycken. Fr o m år 2011 
kommer antalet medarbetare som går i 
pension troligtvis att ligga mellan 30-40 per 
år. Pensionsåldern är fr o m 2006 67 år istäl-
let 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, vilket naturligtvis är 
glädjande. 
 
Pensionskostnad  
År 2009 avgick 27 medarbetare med tjäns-
tepension. 
 
Pensionskostnaden år 2009 blev 18,4 milj. 
för 598 pensionstagare inklusive den sär-
skilda löneskatten.  
 
Framtida pensionskostnader 
 KAP-KL är ett avgiftsbestämt tjänstepen-
sionsavtal som ersätter det tidigare PFA-98.

Pensionsavgångar 2010- 2018 baserat på avgång 
vid 65 års ålder  
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Våren 2000 beslutade kommunfullmäktige 
att hela avgiften skall utbetalas för indivi-
duell placering på pensionsmarknaden. 
Likaså beslutade Kommunstyrelsen att 
fr o m 2001 skall efterlevandepensioner och 
kompletterings-pensioner över det s k ”ta-
ket”  ”försäkras” i KPA. 
 
Den totala kostnaden och pensionsskulden 
redovisas på annan plats i redovisningen. 
Under många år framöver kommer därför 
pensionskostnaderna att baseras på två helt 
olika pensionsavtal vilket medför svårighe-
ter att prognostisera kostnadsutvecklingen 
på längre sikt. 
 
Helt klart kommer pensionskostnaden att 
öka avsevärt enbart på grund av persona-
lens ålderssammansättning. 
 
De stora pensionsavgångarna kommer ock-
så att medföra ett betydande rekryterings-
behov. 
 
Personalomsättning 
Personalomsättningen mäts enbart på till-
svidareanställningar d v s antalet nyanställ-
da med tillsvidareanställning ställs i rela-
tion till genomsnittligt antal tillsvidare-
anställda under året. 
 
 2006 2007 2008 2009 
Personalomsätt- 
ning i % av tills- 
vidareanställda 5,4 4,9 4,6 -1,6 
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Viss förskjutning i redovisningen före-
kommer eftersom uppsägning och tillsätt-
ning inte alltid sker samma år. Personal-
omsättningen registreras efter tillsättning.  
Den negativa personalomsättningen beror 
till största del på genomförandet av kon-
kurrensprogrammet. 
 
Rekrytering 
 2006 2007 2008 2009 
 
Antal rekryte- 
ringar 133 105 123 87 
 
Antalet rekryteringar mäts på såväl tills-
vidareanställningar som vikariatsanställ-
ningar och andra visstidsanställningar med 
längre varaktighet. Timanställningar ingår 
ej i redovisningen. 
 
Diagrammet visar rekryteringar under 
2006-2009 
 
Rekryteringsbehovet kommer att vara 
störst vad gäller förskollärare. 
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Timvikarier 
Under 2009 har verksamheterna använt sig 
av 56,56 årsarbeten korttidsvikarier för att 
täcka bl a semester och sjukfrånvaro. 

Under år 2008 använde verksamheterna sig 
av 74,76 årsarbetare. 
 

TIMVIKARIEANDEL AV TOTALT ARBETAD TID 
%
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Diagrammet redovisar fördelning av de 
verksamheter som haft flest timvikarier.   
  
Vård och omsorg använder cirka 26 årsar-
betare totalt vilket är 45 % av kommunens 
totala behov av timvikarier.  

  
Miljö  

 
Miljö 
Kommunens uppskattade miljö- och na-
turvårdsarbete fortsätter. Inom kommu-
nen finns nu tolv förskolor och grundsko-
lor som är certifierade enligt Grön Flagg. 
Tillsammans med ett flertal grann-
kommuner arbetar Staffanstorp i projekt 
som ska syfta till att förbättra vattenmiljö-
erna kring Sege och Höje Å. 
 
Grön Flagg 
Grön flagg är ett verktyg för att arbeta 
med miljö och hållbar utveckling anpassat 
för förskola och skola. Grön flagg är det 
synliga beviset på att man i den dagliga 
verksamheten prioriterar ett handlingsin-

riktat miljöarbete där demokrati och del-
aktighet är två av nyckelorden. 
Både personal och barn/ungdomar ska 
vara överens om att gå med i nätverket. 
Med mål och aktiviteter som skolan/för-
skolan själv bestämmer blir det lätt att 
lyckas och utvecklas. 
 
Inom Grön flagg finns det sex olika teman 
att arbeta med: 
 
• Konsumtion 
• Livsstil och hälsa 
• Kretslopp 
• Klimat och energi 
• Vattenresurser 
• Närmiljö 
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För- och grundskolor certifierade enligt Grön Flagg 
Namn  Kategori  Tema  Certifiering 
Anneroskolan  För- och Grundskola  Energi  2006-04 
Familjedaghemmen Staffanstorp  Förskola  Kretslopp  2009-02 
Kyrkbyns förskola  Förskola  Kretslopp  2006-09 
Lapptäckets förskola  Förskola  Livsstil & hälsa  2007-09 
Stationsbyns förskola  Förskola  Livsstil & hälsa  2007-02 
Trekantens Lek & rörelseförskola  Förskola  Livsstil & hälsa  2007-08 
Åkervindans förskola  Förskola  Livsstil & hälsa  2007-07 
Önsvala förskola  Förskola  Vatten  2007-09 
Hjärups skola  Grundskola F-6  Livsstil & hälsa  2008-06 
Kyrkheddinge skola  För- och grundskola  Kretslopp  2004-06 
Tottarps skola  Grundskola  Livsstil & hälsa  1999-11 
Hagalidskolan  Grundskola  Kretslopp  2008-06  
Stanstorpsskolan För- och grundskola  2009 
Hjärupslundsskolan Grundskola  ej certifierad 
Mellanvångens förskola Förskola Livsstil & hälsa ansökan 2010 
Mellanvångsskolan Grundskola Livsstil & hälsa ansökan 2010 
Bråhögsskolan Grundskola  ej certifierad 
Borggårdsskolan Grundskola  ej certifierad
  Källa: Staffanstorps kommun 
 
 
Vattenråd 
Under 2009 har man, i de båda vatten-
dragsförbunden, bildat vattenråd för re-
spektive avrinningsområde. Vattenråd är 
en samverkansform där kommuner, när-
ingsliv och olika intresseorganisationer 
gemensamt för en diskussion kring de 
lokala vattenresurserna, 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 
Sege å och Höje ås del blev det ett mycket 
nedslående resultat. För att kunna nå en 
högre status på dessa krävs ett samarbete 
mellan alla som påverkar vattenstatus, 
exempelvis vad gäller dagvattenhanter-
ingen och de kommunala reningsverken.   
Beslut om förvaltningsplan, åtgärdspro-
gram, miljökonsekvensbeskrivning samt 
miljökvalitetsnormer för yt- och grundvat-

tenförekomster har fattats av Vattenmyn-
digheten 2009-12-15, vilket gäller för peri-
oden 2009-2015. 
Den dagvattengrupp som bildades med 
anledning av översvämningarna 2007, har 
under 2009 arbetat med att kartera, inven-
tera och dokumentera en stor del av Höje 
å, för att kunna hitta gemensamma åtgär-
der som skall bidra till att förhindra att 
liknande skador uppstår. 
Dagvattengruppen har beslutats vara en 
arbetsgrupp under Höje ås Vattenråd. 
I Segeås Vattendragsförbund och Vatten-
råd har man under året diskuterat kring 
förutsättningarna för att kunna göra en 
gemensam vattenplan för hela avrinnings-
området. 
 
Segeå 
Segeå-projektet är ett samarbetsprojekt 
mellan kommunerna i Burlöv, Lund, Mal-
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mö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och 
Vellinge samt ett antal företag och dik-
ningsföretag. 
Projektet arbetar främst med konkreta 
åtgärder där målsättningen är att öka vat-
tenmagasineringsförmågan i landskapet, 
öka den biologiska mångfalden samt öka 
den allemansrättsliga arealen. Åtgärderna 
ska även reducera mängden kväve och 
fosfor i vattenmiljöerna.  
Åtgärdsarbetet är inriktat på att anlägga 
dammar och våtmarker på de platser där 
de gör störst miljönytta samt att utreda 
olika typer av vattenvårdande åtgärder. 
 
Under 2009 avslutades etapp III, med en 
slutrapportering 2010. Under denna etapp, 
2007-2009, har 22 dammar/våtmarker, med 
en total yta på 20,3 ha, anlagts inom Sege-
åns avrinningsområde. Sex bidrags-
dammar, dvs. mindre dammanläggningar, 
har även anlagts i denna etapp. 
Under 2009 har projektet arbetat fram två 
rapporter ”Uppföljning av anlagda dam-
mars funktion” samt ”Kartering av över-
svämningsområden i Segeåns avrinnings-
område”.  
Beslut fattades under 2009 om ett nytt pro-
jekt, etapp IIII, för perioden 2010-2018. 
 
 

Höje å 
Höje å vattendragsförbund arbetar i ett 
 s k Höjeåprojekt, där första etappen av-
slutats 2009, projektet fortsätter sedan i en 
andra etapp, 2010-2012. 
Projektet är en miljösatsning som drivs i 
ett samarbete mellan Lunds, Staffanstorps 
och Lommas kommuner. Dessa syftar till 
att begränsa näringsämnestransporten till 
Öresund, gynna växt- och djurliv i åker-
landskapet samt att öka tillgängligheten 
för friluftslivet till ån. 
Åtgärder grundar sig på de förslag som är 
framtagna i den av de tre kommunerna 
gemensamt framtagna landskapsvårds-
planen för Höje å vilken innehåller exem-
pel på anläggningar av gångstråk och re-
staurering av vattendrag. 
Första etappen har bl a resulterat i ett me-
andringsprojekt vid Trolleberg, ett projekt 
som både är till nytta för ökat näringsupp-
tag, biologisk mångfald samt för en ökad 
utjämningsförmåga vid hög- och lågvat-
ten. 
Två gångstråk har anlagts, ett vid Flackarp 
på sydsidan av ån där stråket ansluter 
genom en gångbro till befintlig stig på åns 
norrsida, så att en slinga bildas. 
Ett andra gångstråk har anlagts vid Habo 
dammar med bl a en utsiktsplattform och 
en brygga anpassade till personer med 
funktionshinder. 
 

Grundvatten av god kvalitet 
 

Hårdhet (OdH) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Ringsjöverket 
(Bolmen) 

3,7 3,9 4,0 5,6 3,5 3,4 3,4 5,6 
Vombsjöverket 5,2 6,2 6,1 5,9 3,6 5,6 5,9 5,6 

Källa: Sydvatten 
Dricksvattnets hårdhet i medeltal från Vombsjön respektive sjön Bolmen. Värden under 5 räknas som 
mjukt. Värden mellan 5 och 10 klassas som medelhårt. 
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Källa: Tekniska kontoret 

 
Den genomsnittliga vattenförbrukningen för år 2009 ligger på cirka 171 liter per invånare och dag.  
Beräkningen baseras på den mängd vatten som debiterats brukarna.  
 
 
God bebyggd miljö 
Det långsiktiga målet är att allt avfall ska 
kunna material- eller energiåtervinnas. 
Detta innebär att deponering på avfalls-
tipp helt behöver upphöra. Fr o m 2004 

deponeras inget avfall från Staffanstorps 
kommun. Mängden insamlad kartong och 
plast stiger medan övriga fraktioner ver-
kar ha stagnerat. 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008* 2009 
Hushållsavfall (kg/inv) varav 233 237 --- 244 242 248 259 251 --- 250 
deponerat hushållsavfall (kg/inv) 13,4 13,7 --- 0 0 0 0 0 --- 0 
Insamling för återvinning (kg/inv)           

• Papper  60,3 60,2 55,8 49,5 55,9 52,0 49,9 50,4  
• Kartong  5,3 5,8 7,3 2,8 4,6 4,6 6,8 10,3  
• Glas   17,5 16,6 17,9 17,6 19,9 19,4 18,4  
• Plast   1,4 1,2 1,5 1,7 1,4 1,8 2,2  
• Metall   5,1 4,2 0,7 0,8 1,2 1,3 2,0  

Mottagen mängd avfall på åter-
vinningscentralen (ton/år)    

   10196 9820 --- 9774 

*) Hela riket Källa: FTI 
 

 
Giftfri miljö
Förekomst av tre tungmetaller i slam från 
Staffanstorps reningsverk redovisas. 
Mängderna anges i milligram per kilo 

torrsubstans och har genom hela tidsserien 
legat långt under rådande gränsvärden. 
Allt slam återförs till jordbruket. 

  

 
 
 

Förbrukad mängd vatten per person och år  
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 Gränsvärde 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Kadmium (mg/kgTS) 2,0 0,48 0,50 0,53 0,33 0,42 0,53 0,50 0,48 0,48 0,52 
Kvicksilver (mg/kgTS) 2,5 0,66 0,57 1,05 0,66 0,90 0,61 0,30 0,34 0,46 0,39 
Bly (mg/kgTS) 100 14,1 10,9 10,8 6,5 7,6 7,8 9,2 8,6 9,0 8,1 
            
Godkänt slam (%)  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fosfor återförd till jord/trädg (%)  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 Källa: Staffanstorps reningsverk 
 
Begränsad miljöpåverkan
Den totala energiförbrukningen redovisas 
inom olika samhällssektorer utslaget på 
alla invånare i kommunen. Totalt sett 
minskar energiförbrukningen inom redo-

visad mätserie. Transportsektorn är enda 
sektor som uppvisa en stadigt uppåtgåen-
de trend. 

 

Kwh/invånare, år 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Jordbruk 1153 1654 1124 1217 1494 1357 1262 1054 771 937 

Industri, byggverks. 4441 2239 1757 1341 1561 1745 1876 1786 1765 1597 

Offentlig verksamhet 1718 1326 1297 1063 995 1001 1160 1140 1134 1027 

Transporter 5713 6496 6809 7905 7499 7240 7917 8271 7674 9672 

Övriga tjänster 853 928 1673 1552 1833 2723 2824 2770 2789 1583 

Hushåll 7954 8007 7870 8194 7884 7510 6807 6523 6413 5665 

Totalt 21833 20650 20530 21273 21267 21576 21846 21543 20545 20480 

 Källa: SCB 
 
Antal bilar/1000 invånare 
 

Antal bilar/1000 inv 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Staffanstorp 496 499 501 498 500 504 507 499 

Högst   567 572 571 569 575 573 

Lägst   365 367 376 377 379 375 

Snitt i Skåne   454 456 460 464 467 464 
 Källa: SIKA 
 
Fjärrvärmenätet drivs under en stor del av 
året med träflis. Under sommaren då efter-
frågan på värme är liten går det dock inte 

att använda detta energislag. Värmeverket 
drivs då istället med naturgas. 
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 Källa: Eon 
 
 
 
 
 

Kommande år  
 
Nedanstående är viktiga punkter för Staf-
fanstorps kommuns framtid. 
 
• Visionen som ska genomsyra all verk-

samhet i kommunen och leda till att 
medborgaren kan känna sig trygg i li-
vets alla faser, engagemang i bland an-
nat föreningslivet och mod att våga 
vara annorlunda. 

 
• Kommunens tillväxtprogram, tillväxt 

7000, vilket ställer krav på en god verk-

samhetsplanering inom ramen för de 
ekonomiska målen för att tillgodose 
kommuninvånarnas krav på service 
med hög kvalitet. 

 
• Skapa ökad mångfald i produktionen 

genom konkurrensutsättning av kom-
munal produktion. 

  
• Fokus på de av fullmäktige beslutade 

ekonomiska målen. 
 

 

Andel biobränsle i fjärrvärmenätet 
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Politisk verksamhet 
 

Kommunfullmäktige 
 
Ordförande  
Ewa Thalén Finné 
 
Kommundirektör 
Ingalill Hellberg 
 
Verksamhetsområde   

• Kommunfullmäktige 
• Revision 
• Överförmyndarverksamhet 
 
 

Ekonomiska fakta 
 
  

Bokslut 
2009 

 

 
Bokslut 

2008 
 

 
Budget 

2009 
Resultat mnkr 
 

0 0 0 
Nettokostnad mnkr 
 

2,7 2,7 2,7 
Investeringsvolym 
mnkr 

0 0 0 
 

 
Årets resultat 
Sedan år 2007 har ärendemängden och/ 
eller ärendenas omfattning inom överför-
myndarverksamheten ökat markant.  

 
År 2006-2007  +   57 % 
År 2007-2008  + 112 %  
År 2008-2009   +   12 %  
 
Totalt sett uppgår kostnadsökningen mel-
lan år 2006-2009 till 375 %. Omsatt i kost-
nader blir det inga stora belopp (från 
63 tkr till 236 tkr exklusive arbetsgivare-
avgifter) men för verksamheten är det en 
förändring av betydelse. Budget 2009 tog 
höjd för 2007 års nivå men redan i sam-
band med första uppföljningen tvingades 
verksamheten prognostisera ett under-
skott. Planeringen för 2010 förutsätter ett 
trendbrott där kostnaderna kan hållas 
kvar på 2009 års nivå.  
 
Sammantaget uppvisar den politiska verk-
samheten ett balanserat resultat mot bud-
get.  
 
Främsta orsaken till att arvoden till för-
troendevalda minskat med 6 % förklaras 
av att kommunfullmäktige haft åtta möten 
år 2009 att jämföras med nio år 2008. Den 
genomsnittliga möteslängden för kom-
munfullmäktiges sammanträden uppgick 
till 4 timmar och 15 minuter. 
 
Ärendemängden inom överförmyndar-
verksamheten förklarar ökningen avseen-
de löner till arbetstagare.  
 
 
 

 



ÅRSREDOVISNING 2009 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

 

 44 

 

Gemensam verksamhet
 

Kommunstyrelsen 
 
Ordförande  
Michael Sandin 
 
Kommundirektör 
Ingalill Hellberg 
 
Nämndspecialist 
Unto Järvirova Intern service 
Ann Rosell  Personal 
Göran Berggren  Strategisk planering 
Roger Gustafsson Räddningstjänst 
Ingela Richardsson Kommunikation o 

medborgarkontor 
 
Verksamhetsområde 
Nämnd och styrelse 
Valverksamhet 
Kommunikation 
Fastighetssamordning 
Tillväxt, samhällsbyggnad 
Arbetsmarknadsåtgärder 
Konsumentvägledning 
Bostadsanpassning 
Räddningstjänst 
Civilt försvar 
 
Måluppfyllelse 
 Övergripande bedömning 
Verksamhetsmålen bedöms i allt väsent-
ligt vara uppfyllda. God ekonomisk hus-
hållning uppnås inom kommunstyrelsens 
område med undantaget bostadsanpass-
ning som ger ett underskott och tillväxt 
som ger ett överskott. Bostadsanpassning-
en hänför sig till att det är en rättighetslag-
stiftning och att antalet ärenden överstiger 
normalåret. Tillväxtverksamheten har för-
seningar gentemot planering i projekten  
p g a stagnation i byggnationen. 

 
 

Ekonomiska fakta 
 
  

Bokslut 
2009 

 

 
Bokslut 

2008 
 

 
Budget 

2009 
Resultat mnkr 
 

26,8 
 

19,0 0 
Nettokostnad mnkr 
 

72,1 73,7 98,8 
Investeringsvolym 
mnkr 

12,4 7,6 19,5 
 
 
Årets resultat 
Det sammantagna resultatet för kommun-
styrelsens verksamhetsområde visar på 
26,8 mnkr i överskott mot budget. Det 
positiva resultatet beror på nettoöver-
skottet på 26,4 mnkr från markförsälj-
ningen inom Strategisk planering.  
 
 
Nyckeltal kr 
 Bokslut 

2009 
Bokslut 

2008 
Bokslut 

2007 
Räddningstjänsten 
Antal utryckningar 

 
490 

 
457 

 
473 

    
    
    
 
 
Årets viktigaste händelser 
En ny översiktsplan, i ett koncept som 
kallas Framtidens kommun 2038 har anta-
gits.  
 
Köpet av ”Sockerbruksområdet” har slut-
förts under året och området som inne-
fattar 12 ha kommer att planläggas för 
bostäder. 
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En ny brandbil har levererats och den 
gamla har skänkts till vår vänort Wolin i 
Polen. Ett nytt internationellt samarbete 
via ICLD – med Marientahl i Namibia har 
tagit form. Kunskapsöverföring kring 
stadsbyggnad och översiktsplanering på-
går och ytterligare ett projekt kring rädd-
ningstjänst är beviljat.  
 
Verksamheten i Uppåkra har överförts i 
stiftelseform. Utgrävningen besöktes av 
kulturministern och planarbetet för att 
möjliggöra byggnation av ett center för 
utgrävningar och expo har påbörjats. 

 
Framtiden 
Ett stort arbete kommer även i framtiden 
att läggas på tillväxt och byggnation av 
bostäder. När bostadsmarknaden vänder 
är det viktigt att det finns en god grund-
planering som medger att människor som 
vill bosätta sig i kommunen kan ges den 
möjligheten. 
 
Arbetsmarknadsfrågorna får nytt fokus 
genom nybildade PRAKTIKUM, en ny 
organisation och ett nytt arbetssätt för att 
integrera arbetsmarknadsfrågorna i både 
skola och näringsliv. 
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Teknisk verksamhet 
 

Tekniska nämnden/Skatte-
finansierad verksamhet 
 
Ordförande  
Bertil Persson 
 
Nämndspecialist 
Johan Israelsson 
 
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 
Minst 50%, som var målet, av de tillgäng-
lighetsinventerade stråken har åtgärdats. 
De resterande kommer att genomföras 
under 2010. Skötsel- och utvecklingsåtgär-
der för kommunens naturvårdsområden 
har redovisats och utvärderats. 
 

Ekonomiska fakta 
 
  

Bokslut 
2009 

 

 
Bokslut 

2008 
 

 
Budget 

2009 
Resultat mnkr 
 

0,9 0,5 0 
Nettokostnad mnkr 
 

34,3 29,1 35,2 
Investeringsvolym 
mnkr 

24,7 5,6 25,6 
 

Årets resultat 
Vinterväghållningen blev mer kostnads-
krävande än lagd budget hade utrymme 
till. Konsekvensen blev besparingsåtgär-
der bland annat i form av minskad frek-
vens på grönyteskötseln och endast myck-
et akuta lagningar av gatu-, gång- och cy-
kelvägsbeläggningar. Av överskottet avser 
0,7 mnkr kapitalkostnader till följd av se-
narelagda investeringar. 
 
Nyckeltal kr 
 Bokslut 

2009 
Bokslut 

2008 
Bokslut 

2007 
Gator/vägar 
Bruttokostnad/kvm 
Parker/gång- och 
cykelvägar 
Bruttokostnad/kvm 

 
13,8 

 
 

7,3 

 
11,7 

 
 

6,3 

 
9,8 

 
 

5,6 
    
 
Årets viktigaste händelser 
Flera lekplatser har genomgått stor upp-
rustning och några har lagts ned. Järn-
vägsbron vid Malmövägen har rivits och 
ersatts med en cirkulationsplats. Järnvägs-
tunneln vid Hjärups station har rustats 
upp och handikappanpassats. Bråhögs-
platsen har fått ny plattbeläggning, belys-
ning och träd. Motionsslingan och natur-
stigen vid Gullåkra mosse har rustats upp. 
Rondellen i korsningen Malmövägen, lek-
redskap och grönytor i Balders hage har 
förnyats. Kartmaterialet som är underlag 
för skötselavtalen har setts över och kom-
pletterats. 
 
Framtiden 
Norra Lundavägen och Borggårds allé 
kommer att rustas upp. Arbetet med lek-



ÅRSREDOVISNING 2009 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

 

 47 

 
platser och att åtgärda lätt avhjälpta hin-
der fortsätter liksom försköningsprogram-
met med ombyggnad av cirkulationsplat-
ser och upprustning av offentliga parker 
och grönstråk. Truckstigen ska byggas om. 
Trafiksäkerhetsarbetet fortskrider med 
bland annat ombyggnad av övergångs-
ställen. Beläggningsarbeten ska koncentre-

ras till huvudstråken i Staffanstorp och 
Hjärup. 
 
Tillämpningen av intentionerna i styr-
dokumentet ”Framtidens kommun – per-
spektiv 2038” måste prioriteras i tekniska 
nämndens samtliga åtaganden. 
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Tekniska nämnden /  
Vatten- och avloppsverket 
 

Tekniska nämnden/Balans- 
enhet VA 
 
Ordförande  
Bertil Persson 
 
Nämndspecialist 
Johan Israelsson 
 
Måluppfyllelse 
 Övergripande bedömning 
VA-verksamheten har bedrivits i enlighet 
med de uppsatta målen. Insatser har gjorts 
i enlighet med åtgärdsprogrammet ”ana-
lys av VA-verksamheten i Staffanstorps 
kommun”. Undersökningar har genom-
förts vid N Lundavägen och Brågarps in-
dustriområde. Översvämningsutredning-
en är slutförd i Staffanstorps tätort. 
 

Ekonomiska fakta 
 
  

Bokslut 
2009 

 

 
Bokslut 

2008 
 

 
Budget 

2009 
Resultat mnkr 
 

1,6 -1,0 1,5 
Investeringsvolym 
mnkr 

2,6 16,2 12,3 
 
Årets resultat 
Abonnenternas förbrukning av vatten har 
ytterligare minskat och gett ett intäktsbort-
fall. Resultatet uppgår trots det till det 
budgeterade och det beror på att kostna-
der för planer, strategier och ledningsdo-
kumentation hållits nere då delar av det 
arbetet tvingats senareläggas. 

En stor del av de planerade investeringar-
na har projekterats men kommer att utfö-
ras först under nästa år. 
 
Nyckeltal kr 
 Bokslut 

2009 
Bokslut 

2008 
Bokslut 

2007 
Bruttokostnad/kbm 
köpt vatten öre 

 
6,4 

 
6,9 

 
6,3 

    
Bruttokostnad/kbm 
renat vatten öre 

 
17,3 

 
13,5 

 
13,0 

    
 
Årets viktigaste händelser 
En omfattande åtgärdsplan för Skånebyn i 
Hjärup har genomförts. Normbeskrivning 
för VA har tagits fram och arbetet med 
dagvattenpolicy har påbörjats. Avdelning-
ens vakanta tjänst har bemannats. Sam-
arbetet med driftentreprenören har fort-
löpt på ett bra sätt. Försäkringsbolagens 
ersättningsanspråk efter översvämningar-
na 2006 och 2007 har fått ett första svar. 
Hjärups tätort har övergått till att få sitt 
renvatten från Ringsjön och Vombsjön 
istället för som normalt från Bolmen efter-
som Bolmentunneln stängts för reparation.   
 
Framtiden 
Under kommande år kommer arbetet med 
ledningsdokumentation och bl a dricks- 
och dagvattenhanteringsplaner att fortsät-
ta. En specialutredning avseende dagvat-
tenledningar ska genomföras under 2010. 
Åtgärder efter översvämningarna fortsät-
ter bland annat vid Gullåkra mosse. 
Reningsverket i Esarp kommer att ersättas 
av överföringsledning till Kyrkheddinge. 
”Trädgatorna” bland annat Pilvägen ska 
saneras under 2010. 
Tillämpningen av intentionerna i styr-
dokumentet ”Framtidens kommun – per-
spektiv 2038” måste prioriteras i tekniska 
nämndens samtliga åtaganden. 
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Tekniska nämnden/Balansenhet 
Fjärrvärme 
 
Ordförande  
Bertil Persson 
 
Nämndspecialist 
Johan Israelsson 
 

Ekonomiska fakta 
 
  

Bokslut 
2009 

 

 
Bokslut 

2008 
 

 
Budget 

2009 
Resultat mnkr 
 

0,4 0,3 0,3 
 
Årets resultat 
Balansenheten Fjärrvärme följer de eko-
nomiska planerna och det egna kapitalet 
ökar successivt. 
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Tekniska nämnden/Balansenhet 
Renhållning 
 
Ordförande  
Bertil Persson 
 
Nämndspecialist 
Johan Israelsson 
 

Måluppfyllelse 
 Övergripande bedömning 
Åtgärder för att möjliggöra omhänderta-
gande av matavfall har inte genomförts i 
nuvarande renhållningsentreprenad. För-
utsättningarna för användande av matav-
fallskvarnar i hushållen ska utredas. 
 

Ekonomiska fakta 
 
  

Bokslut 
2009 

 

 
Bokslut 

2008 
 

 
Budget 

2009 
Resultat mnkr 
 

2,3 
 

2,6 0,6 
Investeringsvolym 
mnkr 

2,8 0 3,0 
 
Årets resultat 
Den nya återvinningscentralen har förse-
nats och att avfallsmängderna från hushål-
len var mindre än budgeterat genererar 
överskott i renhållningens resultat. Inve-
steringen avser mark för återvinningscen-
tralen. 

 
Nyckeltal kr 
 Bokslut 

2009 
Bokslut 

2008 
Bokslut 

2007 
Avfall från hushål-
len, kg/inv 

 
250 

 
251 

 
259 

    
Avfall vid åvc, 
kg/inv 

 
325 

 
330 

 
343 

    
 
Årets viktigaste händelser 
Renhållningen har förvärvat mark för och 
i samarbete med Sysav projekterat den 
nya återvinningscentralen i industriområ-
det Staffanstorps företagspark. En utdra-
gen miljöprövning har försenat projektet. 
 
Framtiden 
Ny renhållningsentreprenad för insamling 
av hushållssopor mm ska genomföras un-
der 2010 och gälla från februari 2011. Den 
nya återvinningscentralen ska tas i bruk 
under hösten 2010. 
Tillämpningen av intentionerna i styrdo-
kumentet ”Framtidens kommun – per-
spektiv 2038” måste prioriteras i tekniska 
nämndens samtliga åtaganden. 
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Miljö- och samhällsverksamhet 

 

Miljö och samhällsbyggnads-
nämnden 
 
Ordförande  
Christian Sonesson 
 
Nämndspecialist 
Johan Israelsson 
 
Verksamhetsområde 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 
Fysisk och teknisk planering 
Miljöskydd och hälsoskydd 
 
Måluppfyllelse 
Övergripande bedömning 
Samtliga planuppdrag har genomförts i 
dialog med medborgarna. Formerna för 
dialogen bör utvecklas i syfte att förbättra 
medborgarnas delaktighet. Tjänstekatalo-
gen med flödesschema och processbe-
skrivningar är till 99 % klar. Målet för 
handläggningstiden för kompletta bygg-
lovärenden, 2-3 veckor har uppnåtts, ge-
nomsnittlig handläggningstid har varit 
drygt 14,3 dagar. 
 
 

Ekonomiska fakta 
 
  

Bokslut 
2009 

 

 
Bokslut 

2008 
 

 
Budget 

2009 
Resultat mnkr 
 

0,1 -0,3 0 
Nettokostnad mnkr 
 

-1,7 -1,8 -1,6 
    
 

Årets resultat 
Bygglovsavgifterna minskade ytterligare, 
även jämfört med budget. Intäkterna inom 
miljö- och hälsoskydd ökade efter riktade 
insatser inom livsmedelstillsyn, men upp-
gick inte riktigt till budgeterat belopp. 
Kartverksamhetens intäkter bidrog till det 
sammanlagda positiva resultatet. 
 
Nyckeltal % 
 Bokslut 

2009 
Bokslut 

2008 
Bokslut 

2007 
Miljö- och 
hälsoskydd, avgifts- 

   
finansieringsgrad 32 29 23 
    
Bygglov, kostnads- 
täckning 

 
66 

 
70 

 
93 

 
Årets viktigaste händelser 
Bygglovsärenden för nybyggnation och 
större projekt har minskat i antal medan 
antalet mindre ärenden varit relativt oför-
ändrat. Riktlinjer för mur och plank har 
sammanställts i en folder. Fem planerings-
uppdrag har avslutats under året och elva 
nya har tillkommit. Den stora mängden 
planuppdrag har medfört förskjutningar i 
vissa tidplaner. Kart- och GIS-verksam-
heten har fortsatt sprida kartdata, system 
och information inom den kommunala 
verksamheten och också ökat medborgar-
inflytandet genom tillgängliggörandet av 
kartor till kommunens översiktsplan. 
 
Miljö- och hälsoskyddsverksamheten har 
tagit fram rutiner och processbeskrivning-
ar för en säkrare handläggning. Resultaten 
från livsmedelstillsynen har lagts ut på 
kommunens webbplats. Det har sannolikt 
bidragit till den mycket korta tid som åt-
gått till att avhjälpa avvikelser. 
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Framtiden 
Arbetet med att utveckla och säkra nöd-
vändiga kompetenser, förbättra verksam-
hetsstyrning och verksamhetsuppföljning 
samt vidareutveckla samarbetet mellan 
stadsbyggnadskontorets olika kompeten-
ser fortgår. Arbetet med s k servicegaran-
tier eller –deklarationer för nämndens 
tjänster kommer att påbörjas. Tillämp-
ningen av intentionerna i styrdokumentet 
”Framtidens kommun – perspektiv 2038” 
måste prioriteras i samtliga åtaganden. Ny 
plan- och bygglagstiftning och införandet 

av lägenhetsregister innebär ökad påfrest-
ning på verksamheten. En utökning be-
döms nödvändig om kompetens och effek-
tivitet ska bibehållas. 
 
Kart- och GIS-verksamheten fortsätter 
satsningen riktad både mot medborgarna 
och interna användare. Det innebär ökat 
användande av enklare karttjänster. 
 
En kundenkät med inriktning på myndig-
hetens tillgänglighet, bemötande, tydlig-
het m m planeras under 2010. 

 
 



ÅRSREDOVISNING 2009 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

 

 53 

 
Kultur- och fritidsverksamhet 

 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
Ordförande  
Bo Polsten 
 
Nämndspecialist 
Mats Johansson 
 Verksamhetsområde 
Kultur- o Fritidsnämnd 
Bidrag, ungdomsorg. 
Allmän kulturverks 
Bibliotek 
Musikskola 
Inomhusanläggningar 
Utomhusanläggningar 
Bråhögsbadet 
Fritidsgårdar 
NS kultur o fritid 

 
Måluppfyllelse 
 Övergripande bedömning 
Kultur- och fritidsnämnden har som ambi-
tion att medverka till att kommunmedbor-
garna ges möjlighet till upplevelser av det 
slag och till den kvalitet som efterfrågas av 
många. Det är framförallt stöd inom barn- 
och ungdom som ska prioriteras.  
Nämnden har uppfyllt målen, med enbart 
mindre avvikelser, inom beslutad budget. 
 

Ekonomiska fakta 
 
  

Bokslut 
2009 

 
Bokslut 

2008 
 

Budget 
2009 

Resultat mnkr 
 

0,3 0,1 0 
Nettokostnad mnkr 
 

30,3 29,6 30,7 
Investeringsvolym 
mnkr 

0,2 0,1 0,2 
 

 
Årets resultat 
Kultur- och fritidsnämnden gjorde under 
2009 ett positivt resultat på totalt 0,3 mnkr 
vilket innebär cirka 1,1 % av nettobudge-
ten. 
Föreningsbidrag betalas ut i efterskott. För 
att kostnaden skall belasta rätt år görs en 
uppbokning på beräknat belopp. Kostna-
den för 2008 visade sig bli lägre än beräk-
nat. Detta förklarar merparten av över-
skottet. 
 
 
Nyckeltal kr 
 Bokslut 

2009 
Bokslut 

2008 
Budget 

2009 
Allmän kulturverks    
Nettokostn/inv 34,7 48,8 46,3 
Bibliotekverksamh    
Nettokostn/utlån 
Antal utlån 
Musikskolan 
Nettokostnad/elev 

45,5 
241 092 

 
5 889 

46,4 
204 583 

 
5 804 

45,1 
200 000 

 
6 086 

 
 

Årets viktigaste händelser 
 
Resultatenheter 
En satsning på ungdomsaktiviteter påbör-
jades som innebär en samverkan mellan 
resultatenheterna för att kreera och 
genomföra barn- och ungdomsaktiviteter. 
 
Föreningar  
Nämnden beslutade att ge ett extra stöd 
till utbildningsinsatser för föreningar. 
 
Idrotts- och fritidsanläggningar 
Processen med upphandling av Staffans-
vallens idrottsplats avslutades. 
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Framtiden 
Byggnation av Staffansvallens idrottsplats 
samt tre stycken spontanidrottsplatser 
/multisportanläggningar kommer att på-
börjas. Projektering av en ny ridanlägg-
ning ska slutföras.  

 
Bedriva frågor kring aktiviteter på ungas 
villkor. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 
Ordförande  
Annica Carlstedt 
 
Nämndspecialist 
Inga-Britt Henriksson, Jens Jording 
 

Verksamhetsområde 
Barn- och utb nämnd 
Förskoleverksamhet 
Familjedaghem 
Fritidshem 
Förskoleklass 
Grundskola 
Oblig. särskola 
Gymnasieskola 
Gymnasiesärskola 
Vuxenutbildning 
Särskilda insatser 
Gemensam adm. 

 

Måluppfyllelse 
 Övergripande bedömning 
En övergripande bedömning ger vid han-
den att de flesta verksamhetsmål uppfyllts 
eller håller på att uppfyllas.  
 

Ekonomiska fakta 
 
  Bokslut 

2009 
 Bokslut 

2008 
 Budget 

2009 
Resultat mnkr 
 

-4,2 3,9 0 
Nettokostnad mnkr 
 

471  451  467 
Investeringsvolym 
mnkr 

0 0 0 
 
Årets resultat 
Barn- och utbildningsnämnden gjorde ett 
negativt resultat på 4, 2 mnkr. Det innebär 
cirka 0,9 % av nettobudgeten. 

Familjedaghemmen genererar ett över-
skott på 2,1 mnkr på grund av färre antal 
barn medan förskoleverksamheten ger ett 
underskott på cirka 1,6 mnkr avseende 
färre antal barn än budgeterat. 
På grund av högre intäkter från elever i 
andra kommuner, lägre hyreskostnader än 
beräknat samt innehållna medel för lärar-
lyftet ht 2009 (400 tkr) och kvalitetshöjan-
de åtgärder (1600 tkr) visar grundskolan 
ett överskott på cirka 3,3 mnkr. 
Svenska som andra språk och Moders-
målsundervisningen -1,5 mnkr på grund 
av fler elever för båda verksamheterna. 
Gymnasieskolan uppvisar ett underskott 
på -5,7 mnkr beroende på fler elever och 
högre kostnader bland annat från Lunds 
kommun som höjt gymnasiepriserna from 
ht 2009 med anledning av den nya lag-
stiftningen. 
Gymnasiesärskolan har fler elever in-
skrivna och därför uppstår ett underskott 
på – 1,7 mnkr. 
Vuxenutbildningen och SFI, grund-
läggande vux och gymnasievux visar på 
ett nettoresultat på cirka 1 mnkr på grund 
av bland annat beviljat statsbidrag och 
lägre pris på teoretiska linjer. 
 
 

Nyckeltal kr 
 Bokslut 

2009 
Bokslut 

2008 
Budget 

2009 
Förskola 
Nettokost/försk.pl 
Familjedaghem 
Nettokostn/famdgh 
Grundskola 
Nettokostn/grundsk 
Gymnasieskola 
Nettokost-
nad/gymnasieelev 
Grundsärskola 
Nettokostnad/elev 

 
88 105 

 
74 427 

 
67 257 

 
95 247 

 
 

323 708 

 
83 330 

 
73 524 

 
60 068 

 
91 524 

 
 

260 267 

 
83 569 

 
77 312 

 
68 788 

 
94 691 

 
 

251 333 
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Årets viktigaste händelser 
• Satsningen på digital kompetens på-

börjades under hösten. 
• Projekt har genomförts med statliga 

medel inom ramen för Läsa-skriva-
räkna som riktar sig till skolår ett till 
tre. 

• Nya lagar och bestämmelser på skol-
området: Framförallt har den nya lag-
stiftningen Bidrag på lika villkor föränd-
rat förutsättningarna för kommunens 
resursfördelningssystem samt prisbil-
den på gymnasiet. 

 
Framtiden 
• Satsningen på digital kompetens för 

att möta barns och ungdomars digitala 
livsstil intensifieras. 

• Familjecentral planeras att starta. 
• Medverkan i den kommunövergripan-

de satsningen på ungdomscoacher och 
resursskola. 

• Genomförande av attitydundersök-
ningar på såväl nämndsnivå som 
kommunnivå. 

• Nya nationella beslut som påverkar 
förskola/skolan
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Social verksamhet  

 

Socialnämnden 
 Ordförande  
Stefan Möller  
 
Nämndspecialist 
Annika Nerd 
Ann-Kristin Persson 
Hillevi Ventura 
 
Verksamhetsområde 
• Politisk verksamhet 
• Föreningsbidrag 
• Gemensam verksamhet - Socialtjänst 
• Individ- och familjeomsorg 
• Socialpsykiatri 
• Vård och omsorg av äldre 
• Vård och omsorg om funktions-

hindrade 
 
Måluppfyllelse 
 Övergripande bedömning 
Socialnämndens mål avseende Individ och 
familjeomsorg och Vård och omsorg om 
äldre och funktionshindrade är uppfyllda 
med fullgott resultat. Målen har omfattat 
insatser till barnfamiljer, förebyggande 
insatser till äldre, klientnöjdhetsundersök-
ning och utveckling av IT stöd. 
 

Ekonomiska fakta 
 
  

Bokslut 
2009 

 

 
Bokslut 

2008 
 

 
Budget 

2009 
Resultat mnkr 
 

4,3 0,9 0 
Nettokostnad mnkr 
 

168,8 164,3 173,0 
Investeringsvolym 
mnkr 

0 0 0 

Årets resultat 
Socialnämnden gjorde under 2009 ett po-
sitivt resultat på totalt 4,3 mnkr vilket 
innebär 2,55 % av nettobudgeten. En stor 
anledning till den positiva avvikelsen är 
att övergången till externa utförare inom 
Vård och omsorg har medfört momsåter-
sökningsintäkter. Korttidsenheten har haft 
en lägre beläggning vilket också medför 
bättre ekonomiskt resultat. Kostnaderna 
för det ekonomiska biståndet har ökat 
samtidigt som återsökningsintäkterna 
sjunkit vilket leder till ett överskridande. 
Kostnaderna för institutionsvård och fa-
miljehemsplaceringar för Barn och ung-
dom har blivit lägre än budgeterat. 
 
Nyckeltal kr 
 Bokslut 

2009 
Bokslut 

2008 
Budget 

2009 
Familjehem  Kostnad 
vårddygn 
Barn&Ungdom 

455 442 457 

Kostnad vårddygn 
vuxna 

1 683 1 714 1 786 
Kostnad vårddygn 
barn 

2 243 2 529 2 817 
Klöverlyckan 437 746 446 450 474 286 
Magnoliagården 443 457 402 739 415.724 
Pilegården 445 408 402 739 415.724 
Enskilt vårdhem 493 032 455 847 508 677 
LASS kostnad/person 255 302 241 630 257 868 
 
 Årets viktigaste händelser 
 Individ och familjeomsorgen 
Socialpsykiatrin har under året arbetat 
med att utveckla sin verksamhet och er-
bjuder nu deltagarna utflykter, massage, 
matlagning, simning m m. Lokalen har 
även fått en uppfräschning och har bytt 
namn från Träffpunkten till Citypunkten. 
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Fältgruppen beviljades anslag från Lions, 
Sparbanken och prinsessan Sibyllas min-
nesfond för att genomföra ett äventyrsläger 
i Åre i sommar. Tio ungdomar deltog un-
der en vecka. 
Barn och familjeenhetens utredare påbörja-
de under hösten en informations- och ut-
bildningssatsning till alla förskolor och 
skolor avseende anmälningsplikt och ut-
redningsförfarande gällande barn och 
unga. Arbetet fortsätter under 2010. 
Flyktingavtalet med Migrationsverket om 
mottagande av 15 personer per år under 
2007-2009 är uppfyllt. Ett projekt avseende 
instegsjobb för flyktingar har startat under 
2009 i samarbete med arbetsförmedlingen. 
 
Vård och omsorg om äldre 
Den 1 april övertog Attendo Care driften 
av det särskilda boendet vid Magnoliagår-
den. 
Under året har genomförts en upphandling 
av tillagning och distribution av kyld mat - 
matdistribution. Upphandlingen har gjorts 
gemensamt med Lomma och Kävlinge 
kommuner.  
Fr o m 2010-03-01 är Sodexo ny leverantör 
av matdistribution. 
Med anledning av den nya Lag om Val-
frihet (LOV) har det under året gjorts en 
anpassning av kravspecifikationerna för 
kundval inom omvårdnad och service. 
Under våren genomfördes en kvalitetsupp-
följning av verksamheten vid den kommu-
nala resultatenheten Ordinärt boende. 
 
Vård och omsorg om funktionshindrade  
Större delen av LSS-verksamheterna drivs 
nu på entreprenad och har så gjort under 
hela eller större delen av 2009. De verk-
samheter som ännu inte är klara är kort-
tidsvistelse för vuxna samt LSS-boende 
Planeten, Torget 7a. 
 

Framtiden 
 
Individ och familjeomsorgen 
Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta 
extra resurser till en ungdomssatsning 
2010. Detta är beroende på en oroande 
ökning av alkohol och droger bland ung-
domar. Resurserna ska användas till öp-
penvård/rådgivning avseende ungdoms-
missbruk, ungdomscoacher på 6-9 skolor-
na, utökad fältverksamhet och en tillfällig 
resursskola. Satsningen är nämndsöver-
gripande inom den humanistiska enheten. 
Socialnämnden har fått uppdraget att un-
dersöka möjligheten att skriva avtal med 
Migrationsverket om mottagande av en-
samkommande flyktingbarn. Målet är att 
under våren 2010 ha avtal om mottagande 
av 4-5 barn. 
Familjeteamet ska under 2010, som ett 
komplement, erbjuda insatser som service 
i stället för bistånd till familjer. 
Fortsatt utveckling av Citypunktens verk-
samhet för personer med psykisk ohälsa 
ska inriktas på sysselsättning/praktik för 
eventuellt inträde på arbetsmarknaden. 
 
Vård och omsorg om äldre 
Under våren 2010 färdigställs ombyggnad 
av korttidsenheten för att ge utrymme för 
särskilda platser till vård i livets slut. 
I det fortsatta kvalitetsarbetet kommer 
fokus att läggas på uppföljning av externa 
utförare inom särskilt boende. 
Under våren väntas socialnämnden ta 
ställning till införande av kundval enligt 
LOV inom särskilt boende. 
I en kommande lagrådsremiss Värdigt liv 
i äldreomsorgen föreslås en rad åtgärder 
för att utveckla äldreomsorgen. Om före-
slagna lagändringar går igenom förväntas 
kommunen implementera den nationella 
värdegrunden, utveckla sin verksamhet 
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mot ökat inflytande för äldre samt ta ställ-
ning till att upprätta en lokal värdighets-
garanti. 
 Vård och omsorg om funktionshindrade  
Under 2010 är förhoppningen att samtliga 
verksamheter ska kunna övergå i de drifts-

former som det beslutats om och att 
förändringsarbetet ska övergå till att ge 
en trygghet och stabilitet för alla som är 
berörda av kommunens LSS-insatser 
såväl brukare - anhöriga som personal. 
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Kommunstyrelsen resultatenheter  
 

Kommunstyrelsen  
 

Ordförande  
Michael Sandin 
 
Produktionschef 
Hans Nilsson 
Unto Järvirova 
Bo Gertsson 
Ingalill Hellberg 
 
 
Verksamhetsområde 
Produktion av service sker inom följande 
verksamhetsområden: 
 
• Arbetsmarknad/sysselsättning 
• Bad  
• Bibliotek  
• Ekonomi/IT 
• Fritidsgårdar 
• Förskoleverksamhet  
• Kostverksamhet 
• Musikskola 
• Skolbarnsomsorg  
• Skolverksamhet  
• Vård och omsorg om äldre 
 
Vid utgången av 2009 fanns 31 resultat-
enheter. 
 
Årets resultat 
Resultatenheternas samlade ingående egna 
kapital uppgick till 5,3 mnkr. Det totala resul-
tatet för 2009 är 0,4 mnkr, varför det utgåen-
de egna kapitalet före justeringar 2009 är 5,7 
mnkr.  

 
Ekonomiska fakta 
 
  

Bokslut 
2009 

 

 
Bokslut 

2008 
 

Årets resultat mnkr 
 

0,4 -11,4 
Resultatöverföring 
mnkr 
 

5,3 8,5 

Eget kapital mnkr 
 

5,7 -2,9 
 
 
Årets viktigaste händelser 
 
Skolor och förskolor 
Följande större satsningar har gjorts: 
• Alla chefer har under året deltagit i en le-

darutbildning och alla har genomgått en 
arbetsmiljöutbildning. 

• Annero, Mellanvången och Hjärups skola 
har genomfört en seminarieserie i svenska 
som andra språk för samtliga i persona-
len. Detta innebär att alla F-5 skolor har 
genomgått utbildningen. 

• Anneroskolan var en av fem skolor i Skå-
ne som fick 50 tkr av Teknikföretagarna 
för att starta en teknik-matematik verk-
stad på skolan. 

• Hagalidskolans bibliotek blev utsett till 
årets skolbibliotek i Sverige.  

• Produktionschefen har besökt samtliga 
skolor och förskolor och haft enskilda 
samtal med en stor del av personalen. 
Sammantaget trivs personalen bra på sina 
arbetsplatser. 

• PODB - ett IT stöd för bedömning och 
dokumentation, har implementerats på 
samtliga skolor med syftet att få en ökad 
måluppfyllelse. 
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• En stor miljökonferens genomfördes där 

våra 6-9 skolor och fritidsverksamheten 
var mycket engagerade. 

• De flesta skolor och förskolor har lagt 
upp en organisation för en lärande orga-
nisation genom arbetsbyten och genom 
att besöka varandras verksamheter. 

• All personal i förskolan har fått fortbild-
ning i dokumentation och handledning. 

 Övriga resultatenheter 
• Reningsverket har bytt grus i infiltratio-

nen i Esarp och tagit beslut att lägga led-
ning till Kyrkheddinge från Esarp. 

• Reningsverket har haft en besiktning på 
verket beställt av Länsstyrelsen och blev 
godkända med ett par påpekanden. 

• För kostsektionen har prisutvecklingen av 
livsmedel varit lägre än beräknat. 

• En förändrad organisation för särskilt 
boende har inneburit en minskning med 
nästan 75 % av verksamheten. 

• REHAB-enheten har under året drivit två 
projekt med stöd av statliga stimulans-
medel, dels ett projekt för ökad utevis-
telse för äldre och dels ett projekt för att 
förebygga fall bland äldre. 

• Bibliotekets verksamhet fortsätter att öka. 
• Oförändrat antal besök på Bråhögsbadet 

trots höjda entréavgifter. 
• Musikskolan har fått projektpengar från 

Framtidens Kultur till African Music Uni-
ted. Medlen ska förstärka och utveckla 
innehåll och möjligheter för de elever som 
går kurser inom musikskolans afrikanska 
spår samt även användas till lärarfort-
bildning. 

 
Framtiden 
 
Skolor och förskolor 
• Den stora ungdomssatsningen med bl a 

ungdomscoacher och resursskola kom-
mer direkt att påverka skolorna och på 

sikt leda till en bättre måluppfyllelse för 
fler elever. 

• Satsningen på lärardatorer, digitala nät-
verk, och uppgradering av befintliga da-
torer tillsammans med en stor utbild-
ningsinsats för all personal innebär att vi 
får fler redskap att arbeta med och bättre 
möjligheter att möta framtiden vilket 
även kommer att leda till en ökad mål-
uppfyllelse. 

• En översyn av arbetstiden och skolornas 
inre organisation kommer att göras med 
syfte att fokusera på uppdraget och inte 
antal undervisningsminuter. 

• Fritidsorganisation kommer att förändras 
under året för att bättre tillgodose våra 
ungdomars behov. 

• Vi inför DIREKO (Dialog-Relation-Kom-
munikation) till hösten vilket innebär en 
stege av föreläsningar, information och 
möjlighet till utbildningar för föräldrar 
från förskolan till gymnasiet. 

• Vi fortsätter att satsa på fortbildning i för-
skolan och implementerar den nya läro-
planen. 

 
Övriga resultatenheter 
• Reningsverket. Energibesparande åtgär-

der har vidtagits som påverkar framtida 
driftkostnader. Ett ackumulerat överskott 
är en bra reserv för oförutsedda händel-
ser. 

• REHAB-enheten kommer att driva ytter-
ligare ett projekt med stöd av stimulans-
medel, avseende utveckling av rehabi-
litering i hemmet. 

• Både ordinärt och särskilt boende kommer 
att fokusera på kvalitetsutveckling under 
2010. 

• Arbetsmarknadsenhetens verksamhet or-
ganiseras från 2010 i en ny enhet – Prakti-
kum. 

• Köerna till musikskolans verksamhet be-
räknas fortsätta att växa. 



ÅRSREDOVISNING 2009 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

 62

 
 
 

 

RESULTATENHETER Resultat- Budget Bokslut Differens Ackumulerat
BOKSLUT 2009 överföring 2009 2009 Budget - resultat 2009

tom 2008 Bokslut
Annero skola -22 280 713 433 691
Arbetsmarknadsenheten 0 -1100 -1017 83 -1017 
Biblioteket 60 0 56 56 116
Bråhög/Borggårds skolan 75 200 356 156 431
Bråhögsbadet -722 150 67 -83 -655 
Centralskolan 1000 -500 -1292 -792 -292 
Ekonomi/IT 67 0 119 119 186
Familjedaghem 678 0 -397 -397 281
Fritid 121 24 16 -8 137
Hagalidskolan -60 100 3 -97 -57 
Hjärupslundsskolan -282 100 42 -58 -240 
Hjärups skola -254 100 982 882 728
Kometskolan 5 0 208 208 213
Kostsektionen 780 0 1344 1344 2124
Kyrkbyns förskola 162 100 90 -10 252
Kyrkheddinge skola -233 0 -54 -54 -287 
Lapptäckets förskola 263 0 133 133 396
LSS 0 0 -190 -190 -190 
Mellanvångens skola 1841 -1200 -613 587 1228
Musikskolan -120 5 45 40 -75 
Ordinärt boende 0 0 -1016 -1016 -1016 
Rehab-verksamhet 380 -200 122 322 502
Reningsverket 307 0 14 14 321
Stanstorps skola -100 200 57 -143 -43 
Stationsbyns förskola -71 100 102 2 31
Särskilt boende 2325 0 725 725 3050
Tottarps skola -22 50 78 28 56
Trekantens förskola -92 0 -65 -65 -157 
Åkervindans förskola -43 100 -93 -193 -136 
Ängslyckans förskola 80 100 -109 -209 -29 
Önsvalas förskola -807 200 -52 -252 -859 
SUMMA 5 316 -1 191 374 1 565 5 690
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Staffanstorpshus AB 
 
Ordförande  
Henrik Lethin 
 
Verkställande direktör 
Hans Johansson 
 
Verksamhetsområde 
Bolaget, som är ett allmännyttigt bostads-
bolag, har till föremål för sin verksamhet 
att inom Staffanstorps kommun, förvärva, 
avyttra, äga, bebygga och förvalta fastig-
heter eller tomträtter med bostäder och 
lokaler (inklusive kommunala verksam-
hetslokaler) och därtill hörande kollektiva 
anordningar samt att uppföra flerbostads-
hus som överlåtes till bostadsrättsföre-
ning. Bolaget kan organisera delar av 
verksamheten till dotterbolag. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet är 
att främja bostadsförsörjningen i kommu-
nen samt att förse kommunens verksam-
heter med för ändamålet lämpliga lokaler. 
 
 
Årets resultat 
 
  

Bokslut 
2009 

 

 
Bokslut 

2008 
 

Resultat mnkr 
 

0,5 19,6 

Rörelseresultat 
mnkr 
 

25,6 8,3 

Resultat från 
finansiella in-
vesteringar 

-25,0 11,3 
 

 

Ägarförhållanden 
Staffanstorps kommun äger Staffanstorps-
hus AB till 100 %. Staffanstorpshus AB är 
moderbolag i en koncern med det till 
99,99 % ägda Förvaltningsbolaget Stanstad 
II KB och det till 100 % ägda Staffanstorps 
Kommunfastigheter AB, det senare ingår i 
koncernen från och med 2004-12-15. 
 
Verksamheten under räkenskapsåret 
Moderbolaget 
Årets resultat uppgick till 1 370 tkr (26 167 
tkr).  
 
Årets arbete har fortsatt varit att fokusera 
på bolagets ägardirektiv där i första hand 
bolagets hyresgäster ska erbjudas att köpa 
sin bostad genom omvandling till bostads-
rätt eller äganderätt. På området Nevis-
borg fanns inget intresse för omvandling 
varför detta område har sålts till annan 
förvaltare. På Kyrkbacken har tre lägenhe-
ter sålts under året (24 lgh kvar i förvalt-
ning), På Vagnvägen har två sålts under 
året (5 lgh kvar i förvaltning). Området 
Sockertoppen har under en längre tid varit 
under ombildning till bostadsrätt och sål-
des den 1 februari 2010. 
  
Under våren byttes fastighetssystemet 
Strifast ut till det mera moderna fastighets-
systemet Fast2. Bytet av system har bland 
annat inneburit att uthyrningen av lägen-
heter nu hanteras via vår hemsida vilket 
har gett snabbare och enklare hantering 
både för lägenhetssökande och vår egen 
administration. Ett resultat är att hyresför-
lusterna minskat.  
Resultatmässigt har året mest påverkats av 
sänkta räntor. 
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Stanstad II 
Årets resultat uppgick till 2 876 tkr (- 1 182 
tkr). Verksamheten i Stanstad är i dags-
läget endast förvaltning. Resultatet är nå-
got bättre än förväntat och beror till största 
delen av minskade räntekostnader. 
 
Staffanstorps Kommunfastigheter AB 
Årets resultat uppgår till -106 tkr (-6 442 
tkr). De planerade underhållsinsatserna i 
samband med övertagandet av Staffans-
torps kommuns ägda fastigheter har lik-
som föregående verksamhetsår varit om-
fattande och en utredning utförd av Fasti-
con visar på att underhållet de närmaste 
åren kommer att vara fortsatt höga, detta 
trots de omfattande underhållsåtgärder 
som hittills är gjorda. Årets resultatför-
bättring beror till största delen på lägre 
räntekostnader. Under året har nyemitte-
rats 59 900 tkr. 
 
Miljö 2008 
I ägardirektiven från 2005 finns krav på att 
verksamheten skulle miljöcertifieras. Un-
der 2006 påbörjades därför arbetet med att 
integrera miljö, kvalitet och arbetsmiljö i 
ett ledningssystem. Koncernen Staffans-
torpshus är sedan augusti 2007 miljöcerti-
fierad enligt ISO 14001:2004, kvalitetscerti-
fierad enligt ISO 9001:2000 och arbetsmil-
jöcertifierad enligt AFS 2001:1.  
 
Bolaget har även innan dess engagerat sig 
och sina kunder inom miljöarbetet. Redan 
2000/2001 utbildades Staffanstorpshus per-
sonal och hyresgäster i miljöarbete. Sedan 
dess har bolaget bl a kontinuerligt överva-
kat och justerat förbrukningen av vatten, 
värme och el i fastighetsbeståndet och sett 
över användningen av kemikalier.  

Årligen sker externa certifieringsrevisioner 
på ledningssystemet där kontroll av mål-
uppfyllelse, lagefterlevnad och att ständig 
förbättring skapas i ledningssystemet och 
därmed i verksamheten. Var tredje år sker 
revision avseende omcertificering. Denna 
genomfördes i december och koncernen är 
nu certifierad i ytterligare tre år framåt. De 
övergripande målen att minska på för-
brukning av energi, vatten och el har un-
der 2009 nått sina delmål och det stora 
projektet Energieffektivisering fortskrider 
med hjälp av Bastec inom beståndets of-
fentliga byggnader. 
 
Hyresintäkter 
Bolagets hyresintäkter har under räken-
skapsåret uppgått till 69 197 tkr (69 499 
tkr).  
 
Investeringar 
Investeringar i inventarier har uppgått till 
1 734 tkr (414 tkr).   
 
Ica-huset förvärvades i januari för 24 
mnkr. Omfattande ombyggnader har ge-
nomförts för nya Ica och nya System-
bolaget. 
 
Koncernens fastighetsbestånd har per 
2009-12-31 ett bokfört värde om 1 222 
mnkr och för moderbolaget 387 mnkr. 
 
Den fristående skolan Lilla Emilia har på-
börjat verksamhet under hösten. Samtidigt 
pågår nybyggnationen av stora Emilia. 
Hela projektet beräknas vara färdigt hös-
ten 2010. 
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Flerårsjämförelse 

  2009 2008 2007 2006 2005 
Koncernen 
Omsättning 145 456 155 998 168 540 135 721 133 770 
Driftsnetto 45 974 58 583 72 762 44 289 48 894 
Avskrivningar -20 379 -19 846 -16 620 -13 593 -12 926 
Räntenetto -25 032 -49 633 -34 513 -28 305 -27 895 
Årets resultat       563 19 614 21 629 2 391 8 073 
Balansomslutning 1 399 528 1 415 301 1 455 407 1 323 085 1 114 250 
Eget kapital 140 961 140 399 120 784 99 156 96 763 
Soliditet                                              % 10,1 9,9 8,3 7,5 8,7 
Avkastning på totalt kapital           % 1,8 2,7 3,8 2,4 3,2 
 
Moderbolaget 
Omsättning 66 243 77 398 92 998 70 381 71 178 
Driftsnetto 14 533 27 170 39 315 19 299 25 177 
Avskrivningar -8 936 -9 613 -7 091 -6 437 -5 607 
Räntenetto -7 107 -20 716 -11 083 -9 367 -13 787 
Årets resultat 1 370 26 167 21 141 3 495 5 783 
Balansomslutning 1 391 922 1 399 123 1 433 685 1 304 670 1 084 516 
Eget kapital 144 936 143 566 118 744 97 603 94 108 
Soliditet                                              % 22,7 22,6 15,7 15,6 17,7 
Avkastning på totalt kapital           % 2,3 7,7 4,5 2,8 3,7 
 
Nyckeltalsdefinitioner 
 
Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver 
(med avdrag för uppskjuten skatt) i för-
hållande till balansomslutningen.  
 
Avkastning på totalt kapital 
Resultat före avdrag för räntekostnader i 
förhållande till balansomslutningen. 
 
Vid beräkning av moderbolagets soliditet 
och avkastning på totalt kapital har ba-
lansomslutningen minskats med lån till 
dotterbolag. 

Ägardirektiv 
Ägardirektiv för verksamheten i aktie-
bolaget Staffanstorpshus AB har antagits 
av kommunfullmäktige § 30 2007. Bolaget 
ska eftersträva följande ekonomiska mål 
för verksamheten: 
 
Mätbart mål 2009 
 
· Den bokförda soliditeten ska uppgå till 

minst 15 % år 2010. 
- Resultat: Målet uppnått, den bokför-

da soliditeten uppgår till 22,7 % 
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· På sikt bör den justerade soliditeten 

uppgå till minst 25 %. 
- Resultat: Målet uppnått, den juste-

rade soliditeten uppgår till närmare 
40% 

 
· Räntabiliteten på totalt kapital inklu-

derat realisationsvinster ska uppgå till 
statslåneräntan plus 1% år 2010. 
-  Resultat: Målet ej uppnått, räntabili-

teten uppgår till 2,3% att jämföras 
med beräknat mål om 4,1%. Beror 
främst på att årets resultat har be-
lastats av reaförlust i samband med 
försäljningen av Nevisborg och en 
stor andel pågående arbete av ba-
lansomslutningen som inte ger av-
kastning 

 
· Självfinansieringen avseende nyinveste-

ringar ska uppgå till minst 20 %. 
- Resultat: Målet uppnått, finansie-

ringsgraden uppgår till 100% (inga 
nyupptagna lån) 

 
· Självfinansieringen avseende reinveste-

ringar ska uppgå till 100%. (Gäller ej 
investeringar som finansierar sig själv 
genom sänkta driftskostnader). 
- Resultat: Målet uppnått, självfinan-

sieringen uppgår till 100%. (inga ny-
upptagna lån) 

 
· Räntekänsligheten ska minska. 

- Resultat: Målet uppnått, fastigheter 
har sålts för 105 mnkr och nyinve-
steringar har gjorts för 56 mnkr 

 
· I syfte att minska kommunens borgens-

åtagande ska den av kommunen givna 
borgensramen årligen prövas. 
- Resultat: Målet uppnått, avstämning 

mot den givna borgensramen sker 
fortlöpande 

 

· Bolagets hyresgäster ska erbjudas att 
köpa sina bostäder genom omvandling 
till bostadsrätt eller äganderätt. När det 
är ekonomiskt försvarbart och då goda 
förutsättningar i övrigt anses föreligga 
ska bolaget avyttra delar av fastighets-
beståndet, dock maximalt hälften. 
- Resultat: Målet uppnått, 9% av det 

totala beståndet har sålts/ombildats 
till bostadsrätter/ äganderätter 
(Strindbergs väg, Köpmannagården, 
Vagnvägen och Kyrkbacken). På 
områdena Postiljonen, Bråhögsplat-
sen och Nevisborg fanns inte till-
räckligt intresse för omvandling var-
för dessa områden sålts till annan 
förvaltare (19%) 

 
· Alla försäljningar ska ske till marknads-

mässiga priser. 
- Resultat: Målet uppnått, samtliga 

områden har sålts till högre priser än 
genomförda värderingar utförda av 
externa värderare 

 
· Bolaget ska med början av 2007 och 

därefter med längst fem års intervall 
låta auktoriserad värderingsman eller 
auktoriserat värderingsföretag utföra 
värdering av hela bostadsbeståndet. 
- Resultat: Målet uppnått, värdering 

utfördes enligt regelverket under 
2008 

 
· Bolaget ska årligen fastställa handlings-

program för de närmaste fem räken-
skapsåren. 
- Resultat: Målet uppnått. Bolagets 

ledningssystem, där mål och hand-
lingsplaner finns, uppdateras årligen 
och nu senast i december 2009. 

 
· Bolaget ska hålla kommunen väl under-

rättad om sin verksamhet. 
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- Resultat: Målet uppnått, samtliga 

styrelseprotokoll skickas till kom-
munen för information. Ett informa-
tionsmöte hålls årligen med kom-
munfullmäktige under vilket det 
finns chans att ställa frågor 

 
· Bolaget ska vara anslutet till kommu-

nens koncernkonto.  
- Resultat: Målet är uppnått. 

 
· Delårsrapport och bokslut ska upprät-

tas för hela koncernen.  
- Resultat: Målet är uppnått. 

 
Framtida utveckling 
Bolaget har under de senaste tre åren till 
största delen genomfört det förändrings-
arbete som angavs i ägardirektiven. De 
närmaste åren skall bolaget fokusera på 
konsolidering och effektivisering av för-
valtningen. Inom Staffanstorps kommun-
fastigheter AB sker en fortsatt utveckling 
och utökning av kommunala verksamhets-
lokaler. 
 
Området Sockertoppen såldes 2010-02-01. 
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Staffanstorps Energi AB 

 
Ordförande  
Per-Ove Kjellborn 
 
Verkställande direktör 
Ove Göransson 
 

Årets resultat 
 
  

Bokslut 
2009 

 

 
Bokslut 

2008 
 

Resultat mnkr 
 

2,9 2,6 

Rörelseresultat 
mnkr 
 

5,4 5,8 

Resultat efter fi-
nansiella invester-
ingar 

5,3 6,2 
 

Resultat i koncer-
nen 

2,9 2,3 
 
Bolagets verksamhet och väsentli-
ga händelser under räkenskapsåret 
 
I god tid innan den nya lagen trädde i 
kraft den 1 juli 2009 hade samtliga kunder 
automatisk mätinsamling (AMR) och debi-
terades efter avläst värde.  

Drift och underhåll har gjorts i den om-
fattning som krävts medan reinvesteringar 
i elnätet har fortgått enligt plan med om-
rådet från Kyrkheddinge till Torreberga. 
Under slutet av 2009 fick vi vid upprepade 
tillfällen fel i vårt nät i Grevieområdet som 
gör att reinvesteringen i detta nät måste 
tidigareläggas.  
 
2009 var ett dåligt år med avseende på 
våra avbrottstider. Under sommaren in-
träffade ett antal avbrott som drabbade 
våra kunder men orsakades direkt eller 
indirekt av Eon.  
 
Under senare delen av 2008 avstannade 
nybyggnationen av småhus dramatiskt 
och några nya områden har inte startats 
under 2009. För 2010 räknar vi inte med 
någon dramatisk skillnad mot 2009. 
 
Enligt miljöbalken bedriver bolaget ingen 
verksamhetprövnings- eller anmälnings-
pliktig verksamhet. 
 

 
Ekonomiska nyckeltal 
 2006 2007 2008 2009 
Omsättning tkr 29.944 31.441 32.594 32.811 
Resultat efter finansiella poster tkr 5.803 6.152 6.287 5.307 
Vinstmarginal 19,4% 19,6% 19,3% 16,2% 
Soliditet 61,8% 61,6% 61,2% 62,2% 
 
Staffanstorps Energi Försäljnings AB är ett 
helägt dotterbolag som för närvarande 
inte bedriver någon verksamhet i avvak-
tande på bolagets framtida strategi. Före-

taget upprättar inte koncernredovisning 
eftersom koncernen är klassificerad som 
en mindre koncern enligt ÅRL 1:3. 
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Väsentliga händelser efter räken-
skapsårets utgång 
Under 2009 kom E.ON Sverige AB org nr 
556006-8420 och Staffanstorps kommun 
överens om att den 15 januari 2010 köper 
Staffanstorps kommun E.ON:s 50% ägar-
andel i bolaget. 
 
Framtida utveckling 
Med Staffanstorps kommun som ensam 
ägare kommer bolaget att under ny vd 
från den 1 mars 2010 samverka med kom-
munens övriga verksamheter för att skapa 
synergieffekter. 

De risker eller osäkerhet som bolaget kan 
utsättas för fram till 2012 bedöms som 
ringa och har väl analyserats. 
 

Ägarförhållande 
Staffanstorps Energi AB äges av Staffans-
torps kommun från den 15 januari 2010 till 
100%. 
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Business Port Staffanstorp AB 
 
Ordförande  
Jimmy Olsson 
 
Verkställande direktör 
Claes Nilsson 
 
Årets resultat 
 
  

Bokslut 
2009 

 

 
Bokslut 

2008 
 

Resultat tkr 
 

 0,0 3,0 

Rörelseresultat tkr 
 

-1,3 4,5 
Resultat efter fi-
nansiella poster 

-1,2 5,5 
 

Bokslutsdisp. och 
skatt 

1,3 -2,8 
 
 

Verksamhet 
Business Port Staffanstorp AB, som regist-
rerades 1 juli 2008, är ett operativt sam-
verkansorgan, som utifrån ett konsortial-
avtal har till föremål: 
 
- att utifrån affärsmässiga grunder vara 

en plattform för samverkan mellan 
Staffanstorps kommun och näringsli-
vet i Staffanstorp, med syftet att stödja 

en positiv utveckling av både kommun 
och näringsliv. 

- att genom sin verksamhet skapa goda 
förutsättningar för redan etablerade 
företag i Staffanstorps kommun samt 
underlätta för dem som vill nyetablera 
företag i kommun. 

- att stödja en positiv social- och kultu-
rell utveckling i Staffanstorps kom-
mun. 

 
Ägarförhållanden 
Business Port Staffanstorp AB ägs gemen-
samt av näringslivet och kommunen i Staf-
fanstorp med nedanstående ägarförhål-
landen.  
- Företagsgruppen i Staffanstorp  17% 
- Företagarna i Staffanstorp 17% 
- Lantbrukarnas Ekonomi AB 17% 
- Staffanstorps kommun 49% 
 
Miljö 
Business Port Staffanstorps verksamhet 
har ingen direkt påverkan på den yttre 
miljön, utan inriktar sig på att optimera 
energi- och resursförbrukning genom bl a 
återvinning av kontorsprodukter. 
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Kommunupphandling Syd AB 

 
Ordförande  
Lars Gunnar Parkbring 
 
Verkställande direktör 
Gabriella Manieri 
 
Årets resultat 
 
  

Bokslut 
2009 

 

 
Bokslut 

2008 
 

Resultat mnkr 
 

-0,3 0 

Rörelseresultat mnkr 
 

-0,3 -0,1 
Resultat efter finan-
siella poster 

-0,3 0 
 

Bokslutsdisp och 
skatt 

0 0 
 

Verksamhet 
Kommunupphandling Syd AB ägs till lika 
delar av Lomma, Staffanstorp, Svedala och 
Burlövs kommuner. Bolaget ska tillhanda-
hålla konsultjänster relaterade till inköp, 
upphandling, affärsjuridik och därmed 
förenlig verksamhet.  
 
Bolagets ändamål är att långsiktigt erbjuda 
ägarkommunera förslag till upphandlings-
lösningar till så förmånliga villkor som 
möjligt avseende varor, tjänster och 
entreprenader samt i övrigt bistå ägar-
kommunerna i deras upphandlingsverk-
samhet. 
 
Bolaget ska även erbjuda sina tjänster till 
de kommuner och övriga upphandlande 
myndigheter enligt definition i lag 
(2007:1091) om offentlig upphandling i 
Sverige, vilka inte är delägare – när detta 
gynnar ägarkommunernas upphandingar 
och/eller bolagets verksamhet i övrigt. 
 

Bolaget hade under 2009 fyra anställda, 
varav en har uppdraget som vd sedan 
2009-07-01 utöver sitt uppdrag som verk-
samhetschef och projektledare/affärsråd-
givare. 
 
Väsentliga händelser under verksamhets-
året 
Sedan i januari månad har den operativa 
verksamheten varit omfattande och bola-
get har haft i princip full uppdragstäck-
ning under hela verksamhetsåret.   
 
Året har präglats av genomförande av 
eftersatta och akuta uppdrag åt ägar-
kommunerna. Till viss del har andra upp-
handlande myndigheter endera deltagit i 
ett gemensamt utförda uppdrag eller efter-
frågat specifikt uppdragsutförande från 
bolaget. Den helt övervägande delen av 
verksamheten har dock riktat sig till ägar-
kommunerna. 
 
Året har också präglats av diskussioner i 
styrelsen kring bolagats finansiering och 
huvudsakliga uppdrag. Finansierings-
modell har fastställts och avtal har utarbe-
tats för att definiera såväl uppdrag som 
finansiering av utförda uppdrag. Dessa 
avtal har förhandlats med kommunerna i 
avsikt att tecknas för 2010 och framgent. 
 
Bolaget flyttade sina verksamhetslokaler 
till Malmö 2009-09-01. 
Bolagets  bolagsordning och aktieägar-
direktiv har reviderats under året. 
Bolaget har dessutom under året skiftat 
såväl ordförande som vd. En styrelse-
ledamot har tagit över posten som ordfö-
rande och en ledamot har avsagt sig sitt 
uppdrag. Ersättningsval kommer att ske 
vid kommande bolagsstämma. Bolaget har 
fastställt en affärsplan för 2010. 
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Framtida utveckling 
Ägarkommunerna har erbjudits att teckna 
ett abonnemang på ett fast antal timmar 
för 2010. Två av fyra ägarkommuner har 
tecknat abonnemangsavtal och dessa avtal 
innebär att 30 % av verksamheten är 
abonnerad och finansierad för 2010. Bola-
get räknar med att resterande två ägar-
kommuner kommer att efterfråga uppdrag 
motsvarande ytterligare 30 %. 
 
Nästan hälften av bolagets kostnader för 
2010 måste således täckas in av ytterligare 
uppdrag, antingen från ägarkommunerna 
eller från externa kunder. Bolaget måste 
marknadsföra sig kraftfullt för att uppnå 
full uppdragsvolym och kostnadstäckning 
under 2010. 

 
En av följderna av att marknadsföra bola-
get gentemot andra uppdragsgivare än 
ägarkommuner är att de uppdrag som 
bolaget tar på sig från externa kunder 
konkurrerar med resurser avsedda för 
ägarkommunerna/abonnemangskunder. 
Risken är då att det skapas förseningar i 
abonnemangskundernas uppdrag, om det 
inte finns fastställda tidplaner för utföran-
de av dessa uppdrag. Det är också för-
knippat med kostnader att marknadsföra 
bolaget i form av främst förlorad debiter-
bar arbetstid men även i form av mark-
nadsföringsåtgärder såsom annonser och 
PR-material. Dessa kostnader kommer att 
belasta bolagets budget. 
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Resultaträkning 
 

 
Kommunen Koncernen

Mnkr Not Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut

 2009 2009 2008 2009 2008

Verksamhetens intäkter 1 167,1 169,7 161,0 248,9 251,6

     varav exploateringsnetto 26,4 20,0 26,4 20,0
     varav reavinst 0,2 1,9 0,2 1,9
Verksamhetens kostnader 2 -931,9 -967,1 -914,3 -967,6 -977,2
     varav reaförlust -0,4 -0,4
Avskrivningar 3 -16,5 -16,2 -21,4 -42,1 -49,3

Verksamhetens
nettokostnader -781,3 -813,6 -774,7 -760,8 -774,9
 
Skatteintäkter 4 745,4 755,1 729 745,4 729,0
Generella stb o utjämning 5 57,6 61,5 48,4 57,6 48,4
Finansiella intäkter 6 20,3 6,5 16,3 17,3 78,0
Finansiella kostnader 7 -5,3 -0,6 -1,6 -28,6 -51,7

Resultat före extra
ordinära poster 36,7 9,0 17,4 30,9 28,9

Skattekostnad -0,5 -0,5
Uppskjuten skatt obeskattade 
reserver 5,2 4,5

Årets resultat 36,7 12,9 17,4 35,6 32,9

Avstämning mot balanskravet
Nettoreavinster -0,2 -1,5
Utdelning fonder
Justerat resultat 36,5 15,9
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Balansräkning 
Kommunen Koncernen

Mnkr Not Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut
 2009 2009 2008 2009 2008
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillg 8 268,1 216,0 235,6 1 599,1 1 555,4
Mark,byggnader o tekn.anl. 232,6 204,1 1 354,3 1 421,1
Pågående nyanläggningar 170,2 63,7
Maskiner och inventarier 35,5 31,5 74,6 70,6
Finansiella anläggningstillg 9 287,5 357,0 345,7 216,9 276,0

Summa anläggningstillg 555,6 573,0 581,3 1 816,0 1 831,4
  

Omsättningstillgångar   
Förråd 0,8 0,5
Fordringar 10 75,5 60,7 53,8 122,3 90,2
Exploateringsverksamhet 11 13,1 15,5 11,4 13,1 11,4
Kortfristiga placeringar 0,0 1,5
Kassa och bank 12 159,8 55,0 69,5 211,0 151,8
Summa omsättningstillg 248,4 131,2 134,7 347,2 255,4
   
Summa tillgångar 804,0 704,2 716,0 2 163,2 2 086,8
 
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget Kapital 13
Eget kapital 601,4 556,3 564,7 691,6 650,8
varav årets resultat 36,7 9,0 17,4 35,6 32,9
Summa Eget kapital 601,4 556,3 564,7 691,6 650,8

  
Avsättningar 14   
Avsättning för pensioner 8,4 11,8 10,0 8,4 10,0
Avsättningar skatter 5,5 5,4
Övriga avsättningar 7,6 3,9 10,4 7,4
Summa avsättningar 16,0 11,8 13,9 24,3 22,8

  
Skulder   
Långfristiga skulder 15 3,1 13,5 3,7 1 223,5 1 223,4
Kortfristiga skulder 16 183,5 122,5 133,7 223,8 189,8
Summa skulder 186,6 136,0 137,4 1 447,3 1 413,2

  
Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 804,0 704,1 716,0 2 163,2 2 086,8

  
PANTER OCH ANSVARSFÖRB.

Pensionsförpliktelser 17 388,9 388,9 380,9 389,0 381,0
Övriga borgensåtaganden 18 1 252,7 1 298,2 1 251,4 1 378,4 1 377,0
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Kassaflödesrapport 

 
 

Kommunen Koncernen

Not Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut
2009 2009 2008 2009 2008

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Verksamhetens intäkter 167,1 160,9 330,1 251,6
Verksamhetens kostnader -931,9 -935,6 -1067,9 -1026,5
Verksamhetens nettokostnader 19 -764,8 -774,7 -737,8 -774,9

Skatteintäkter och intäkter av bid 20 803,0 777,3 803,0 777,3
Finansiella intäkter 21 20,3 16,3 17,2 78,0
Finansiella kostnader 22 -5,2 -1,5 -28,6 -51,5
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Skattekostnad
Verksamhetsnetto 53,3 27,0 17,4 53,8 28,9

Inköp av materiella tillgångar 23 -46,9 -66,9 -185,1 -74,3
Avyttrade materiella tillgångar 24 2,7 129,8 42,3
Inköp av finansiella tillgångar 25 -148,0 -21,0 -148,0 -12,1
Avyttrade finansiella tillgångar 26 206,1 26,0 206,1
Investeringsnetto 11,2 -59,2 2,8 -44,1

FINANSIERING
Utlåning/ökning långfristiga fodrin 0,0
Återbetald utlåning 0,9 0,0 0,9
Långfristig upplåning 27 0,3 50,0 0,3
Amortering 28 -0,6 -0,1 -49,9 -39,9
Kortfristig upplåning
Amortering
Utdelning
Övrig finansiering -0,5 0,0 31,3
Finansieringsnetto -0,6 0,6 0,1 -7,4

Justering för rörelsekapital föränd
Ökning (-)/minskning(+) förråd 0,0 0,0 0,0 -0,1
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga -3,3
fordringar -23,2 20,7 -32,5 -13,5
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga 0
skulder 49,6 11,2 32,6 44,6

Förändring av likvida medel 90,3 23,7 -9,3 56,7 8,5
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Noter 
 

Kommunen Koncernen

Specifikation Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
 2009 2008 2009 2008

Verksamhetens intäkter 1
Enligt driftredovisning 605,2 645,9 330,0 331,9
Avgår interna intäkter -438,1 -484,9 -81,1 -80,3
Verksamhetens intäkter 167,1 161,0 248,9 251,6
Avgår koncerinterna poster
-försäljningsmedel 7,9 8,8
-taxor och avgifter 65,4 61,6
-hyror och arrenden 15,2 11,3
-bidrag 36,6 39,4
-försäljning av verksamheter 15,2 14,8
-försäljning av exploateringsfastigheter 26,4 21,2
-reavinster 0,2 1,9
-övrigt 0,2 2,0

Verksamhetens kostnader 2
Enligt driftredovisning 1 370,0 1 399,2 1 048,7 1 057,5
Avgår interna kostnader -438,1 -484,9 -81,1 -80,3
Verksamhetens kostnader 931,9 914,3 967,6 977,2
-inköp av anläggnings-och underhållsmaterial 0,9 2,1
-vatteninköp för distribution 6,0 6,0
-bidrag 25,9 25,9
-entreprenader och köp av verksamhet 302,8 231,5
-konsulttjänster 13,6 14,1
-kostnader för arbetskraft inkl pensioner 445,8 494,1
-hyror samt fastighetsservice 76,1 74,7
-leasing 1,5 1,3
-bränsle och  energi 5,0 5,3
-förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 28,7 29,9
-div främmande tjänster 9,1 12,4
-tele-, IT-kommunikation och postbefordran 4,2 4,0
-transporter och resor 7,4 7,8
-försäkringsavgifter och riskkostnader 2,1 2,7
-avgifter och skatter 2,7 2,4
-övrigt 0,1 0,1

Avskrivningar     3
Avskrivningar 16,5 15,5 42,1 43,4
Nedskrivning mat.anl.tillgångar 0,0 0,3 0,0 0,3
Nedskrivning finansiella.anl.tillgångar 0,0 5,6 0,0 5,6

Summa 16,5 21,4 42,1 49,3
 
Skatteintäkter 4
Preliminära skatteintäkter 768,7 737,7 768,7 737,7
Slutavräkning 2,9 -1,4 2,9 -1,4
Preliminär avräkning  för 2009 -26,2 -7,3 -26,2 -7,3

Summa 745,4 729,0 745,4 729,0



ÅRSREDOVISNING 2009 
 NOTER 

77 

Specifikation Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
 2009 2008 2009 2008

Generellt stb och utj bidrag 5
Inkomstutjämningsbidrag 86,5 68,9 86,5 68,9
Kostnadsutjämningsavgift -16,8 -15,0 -16,8 -15,0
Kommunal fastighetsavgift 30,6 27,8 30,6 27,8
Regleringsavgift -10,6 -9,6 -10,6 -9,6
Utjämningsavgift LSS -32,1 -23,7 -32,1 -23,7

Summa 57,6 48,4 57,6 48,4
 
Finansiella intäkter 6
Utdelning aktier andelar 1,5 1,3 1,5 1,3
Utdelning fonder 6,6 5,0 6,6 5,0
Ränteintäkter 2,2 4,3 3,9 7,8
Avgift borgensåtaganden 2,9 2,9 2,9 2,9
Återföring nedskrivning finansiella anl tillg. 5,3 2,8 5,3 2,8
Övriga finansiella intäkter 1,8 1,3 62,4
Avgår koncerninterna poster -2,9 -2,9
Avgår utdelning -1,3 -1,3
Summa 20,3 16,3 17,3 78,0

Finansiella kostnader 7
Räntekostnader 0,2 1,3 26,4 54,3
Finansiella kostnader pensioner 0,6 0,2 0,6 0,2
Bankkostnader 0,1 0,1 0,1 0,1
Förlust försäljning indexkupong 4,4 4,4
Avgår koncerninterna poster -2,9 -2,9
Summa 5,3 1,6 28,6 51,7

Materiella anl tillgångar 8
Ack. Anskaffningsvärde 563,4 489,0
Ack. Avskrivningar -327,5 -312,0
Anskaffningsvärde årets ingående balans 235,9 177,0 1 555,3 1 532,0
Årets anskaffning 46,9 63,6 43,8
Årets avskrivningar -16,5 -15,5
Ack.upp/nedskrivningar -0,3 0,0
Årets nedskrivning 0,0 -0,3
Årets avyttringar -0,2 -2,2
Överflyttat till exploateringsprojekt 0,0 0,0
Överflyttat från exploateringsprojekt 2,3 13,0
Summa 268,1 235,6 1 599,1 1 532,0  
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Specifikation Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

2009 2008 2009 2008

Specifikation materiella anl. tillg.
Råmark 41,1 36,6
Mark för bebyggda fastigheter 3,3 1,7
Mark byggnader och tekniska anläggningar 1 354,3 1 421,1
Förvaltningsbyggnader 0,3 0,3
Skolor 0,0 0,0
Hyresfastigheter 0,0 0,0
Förskolor 0,0 0,0
Idrotts- fritidsanläggningar 4,4 2,7
Gator och vägar 72,6 59,8
Offentlig belysning 10,7 8,6
Parkområden GC-vägar 38,9 33,7
Övriga publika fastigheter 0,8 0,9
Pågående ny/tillombyggnad 11,7 9,5 170,2 63,7
Va-verk 40,2 40,8
Fjärrvärmeverk 8,6 9,5
Maskiner och inventarier 35,5 31,5 74,6 70,5
Summa 268,1 235,6 1 599,1 1 555,3

Finansiella anl t illgångar 9
Ingående värde 345,7 357,0
Minskning fin. anläggningstillg. -206,2 -27
Ökning fin. anläggningstillg. 142,7 21,0
Nedskrivning 5,3 -5,3
Summa 287,5 345,7

Specifikation finansiella anl. tillg.koncernen
Värdepapper, andelar 287,5 345,7
Andelar koncernföretag -71,2 -70,7
Långfristiga fordringar 0,6 1,0
Summa 216,9 276,0

Specifikation finansiella anl. tillg.
Aktier/andelar i koncernföretag
Staffanstorpshus AB 70,0 70,0
Staffanstorps Energi AB 0,5 0,5
Staffanstorps Centrum AB 0,2 0,2
Business Port Staffanstorp AB 0,1
Kommunupphandling Syd AB 1,0

Summa 71,8 70,7

Övriga aktier/andelar
Aktier
Sysav 0,2 0,2
Sydvatten 11,4 11,4
Kommunassurans Syd 0,9 0,9
Upphandlingsbolag 0,0 1,0
Näringslivsbolag 0,0 0,1
Summa 12,5 13,6
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Specifikation Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2009 2008 2009 2008

Andelar
Kommuninvest i Sverige AB 0,6 0,6

Aktie- och räntefonder
Carlsson 41,6 66,5
Danske Bank 0,0 48,5
Agneta Svenska räntor 10,0
Agneta Hedge 16,2
DK Capital Invest Sverige 12,1
DK Capital Invest SRI Global 23,2
Robur Stella 12,5
Robur Mega Etisk 13,0
Bank Invest Global 12,3
Nedskrivning -5,3
Summa 140,9 109,7

Obligationer
Carnegie/Kommuninvest 0,0 20,0
Ålandsbanken ränteobligation 40,0 40,0
Kaupthing valutaobligation 0,0 0,0
Carnegie vegaobligation 20,0 20,0
Carnegie indexkupong 0,0 70,0
Summa 60,0 150,0

Långfristiga fordringar
Övriga 1,6 1,0
Summa 1,6 1,0

Bostadsrätter 0,1 0,1
Fordringar 10
Kundfordringar 6,2 12,6 18,7 20,3
Div kortfristiga fordringar 15,0 14,1 49,6 42,6
 varav
 momsfordringar 10,7 13,7 10,7 13,7
 statsbidragsfordringar 2,8 0,1 2,8 0,1
 kortfristig del av långfristig fordran 0,0 0,3 0,0 0,3
 övriga kortfristiga fordringar 1,5 0,0 36,1 28,5

Förutbetalda kostnader 43,9 7,2 46,0 7,2
Upplupna intäkter 8,7 19,6 9,9 24,3
 varav
 hyresintäkter 0,2 0,0 0,2 3,5
energiintäkter 0,0 0,0 1,2 0,4
 statsbidrag 1,2 0,9 1,2 0,9
 EU-bidrag 0,0 3,5 0,0 3,5
 skatteintäkter 0,1 10,4 0,1 10,4
 övriga  upplupna intäkter 7,2 4,9 7,2 5,9

Interimsfordringar 1,7 0,3 1,7 0,4
Avgår koncerninterna poster -3,6 -4,5

Summa 75,5 53,8 122,3 90,3

Exploateringsverksamhet 11
Ingående värde 11,4 5,7 11,4
Årets resultat 1,7 5,7 1,7
Bostadsområden 10,6 9,2 10,6 9,2
Industriområden 1,5 1,4 1,5 1,4
Hagalidparksskolan 1,0 0,8 1,0 0,8
Summa 13,1 11,4 13,1 11,4  
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Specifikation Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
 2009 2008 2009 2008
Kassa och bank 12
Bank och postgiro 159,8 69,5 211,0 151,8
Summa 159,8 69,5 211,0 151,8

  
Eget kapital 13   
Ingående eget kapital enl fast- 564,7 547,3 649,3 612,3
ställd balansräkning
Obeskattade reserver 6,7 5,6
Årets resultat 36,7 17,4 35,6 32,9
 varav reavinst 0,2 1,5 0,2 1,5
 varav öronmärkt Tillväxt 7000 30,2 30,2
Utgående balans 601,4 564,7 691,6 650,8

Fördelning utgående balans
Anläggningskapital 536,5 563,7 568,1 585,2
Rörelsekapital 64,9 1,0 123,5 65,6
Summa 601,4 564,7 691,6 650,8
Varav :
Kommunen 599,4 564,6
Va-Verket 1,9 0,4
Fjärrvärmeverket 0,1 -0,3
Varav :
Staffanstorps kommun 601,4 564,7
Staffanstorpshus AB 141 140,4
Staffanstorps Energi AB 22,9 22,3
Staffanstorps Centrum AB 0,2 0,2
Business Port Staffanstorp AB 0,1
Kommunupphandling syd AB 0,9
Avgår koncerninterna poster -74,9 -76,8
Summa 691,6 650,8

Avsättningar 14
Avsättning för pensioner
Ingående saldo 10,0 12,0 10,0 12,0
Årets nyintjänande -1,6 -2,0 -1,6 -2,0
Summa 8,4 10,0 8,4 10,0
Varav löneskatt 1,6 2,0 1,6 2,0

Övriga avsättningar 2,8 7,4
Avsättning för skatter 5,5 5,3
Avsättning för infrastrukturanläggning
Ingående saldo 3,9 3,6 3,9 3,6
Årets avsättning 3,0 0,3 3,0 0,3
Summa 6,9 3,9 6,9 3,9

Avsättning för garantibesiktningar
Ingående saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avsättning 0,7 0,7
Summa 0,7 0,7

Summa avsättningar 16,0 13,9 24,3 22,7

Långfristiga skulder 15
Checkkredit 2,6 3,0 2,6 3,0
Lån fastigheter och anläggningar 0,0 0,0 1 220,5 1 219,9
Återbetalning OVK 0,1 0,1 0,1 0,1
Förvaltade medel 0,3 0,4 0,3 0,4
Staffanstorps Centrum AB 0,1 0,2 0,1 0,2
Avgår koncerninterna poster -0,1 -0,2
Summa 3,1 3,7 1 223,5 1 223,4
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Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

2009 2008 2009 2008

Kortfristiga skulder 16
Leverantörsskulder 55,1 30,8 69,6 43,4
Moms redovisningskonto -1,2 0,0 -1,2 0,0
Upplupna löner 1,5 3,0 1,5 3,0
Personalens skatter,avdrag,arb.givaravg 13,6 15,2 13,6 15,2
Pensionskostnader avgiftsbestämd del 16,4 16,6 16,4 16,6
Upplupna pensionskostn försäkringsavgift 0,0 1,2 0,0 1,2
Timlöner mm dec månad 1,7 2,9 1,7 2,9
Förutbetalda hyresintäkter 1,3 1,4 1,3 1,4
Förutbetalda skatteintäkter 52,0 7,3 52,0 7,3
Interimsskulder 17,8 25,6 38,5 56,5
Semester-och övertidsskuld 25,3 29,7 25,3 29,7
Skulder till dotterbolag 2,9 2,9
Övriga  kortfristiga skulder 2,2 9,7

Summa 183,5 133,7 223,8 189,8

Ansvarsförbindelse 17
Ingående värde enligt ÅR 380,9 375,1 381,0 375,1
Intjänat under året 8,0 5,9 8,0 5,9
Utgående värde 388,9 380,9 389,0 381,0
Varav löneskatt 75,9 74,4 75,9 74,4

Borgensåtaganden 18
Staffanstorpshus AB 1 220,0 1 219,2 1 220,0 1 219,2
AB Sydvatten 25,2 25,2 25,2 25,2
SYSAV 3,0 2,5 3,0 2,5
Föreningar 4,0 4,0 4,0 4,0
Egna hem, småhus m b-rätt 0,5 0,5 0,5 0,5
Övrigt 125,7 125,7
Summa 1 252,7 1 251,4 1 378,4 1 377,1

Staffanstorps kommun har i juni 1995  ingått en sol idarisk borgen såsom för
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga  förpliktelser.
Samtliga 248 kommuner som per 2009-12-31 var medlem mar i Kommun-
invest har ingått likalydande borgensförbindelser.M ellan samtliga dessa
kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret skal l fördelas på varje medlems-
kommun vid ett eventuellt infriande av borgensansva ret. Principerna för denna 
fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad p å samtliga
medlemskommuners respektive ägarandel i Kommuninves t.
Staffanstorps kommun hade vid årsskifter 2009/2010 en ägarandel
i Kommuninvest som uppgick till 0,27 procent.

Verksamhetens nettokostnader 19
Enligt resultaträkning 764,8 774,7 737,1 774,9
Summa 764,8 774,7 737,1 774,9

Skatteintäkter,utjämning och bidrag 20
Skatteintäkter 745,4 729,0 745,4 729,0
Generella statsbidrag och utjämning 57,6 48,3 57,6 48,3
Summa 803,0 777,3 803,0 777,3  
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Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
2009 2008 2009 -0010

Finansiella intäkter 21
Enligt resultaträkning 20,3 16,3 17,2 78,0
Summa 20,3 16,3 17,2 78,0

Finansiella kostnader 22
Enligt resultaträkning -5,3 -1,6 -28,6 -51,7
Summa -5,3 -1,6 -28,6

Förvärv materiella anl.tillgång. 23
Investeringar netto -46,9 -66,9 -185,1 -74,3
Markinköp 0,0 -34,1
Summa -46,9 -101 -185,1 -74,3

Försäljning  materiella anl.tillg. 24
Försäljningspris materiella anl. 0,0 2,7 129,8 42,3
Summa 0,0 2,7 129,8 42,3

Förvärv finansiella anläggningstillg. 25
Aktier och andelar -142,6 -21,0 -142,6
Obligationer 0,0 0,0
Återföring -5,4 -5,4 -12,1
Summa -148,0 -21,0 -148,0 -12,1

Försäljning  finansiella anl.tillg. 26
Aktier och andelar 206,1 16,0 206,1 0,0
Obligationer 0,0 10,0 0,0 0,0
Summa 206,1 26,0 206,1 0,0

Ökning av långfristiga skulder 27
Checkkredit 0,0 0,2 50,0 0,3
Leasingskuld 0,0 0,1
Summa 0,0 0,3 50,0 0,3

Minskning av långfristiga skulder 28
Amortering -0,6 -0,1 -49,9 -39,3
Summa -0,6 -0,1 -49,9 -39,3
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Nämnd/Enhet Intäkter Kostnader Netto Budget Avvikelse
  2009  
Skattefinansierad verksamhet
Nämnder 127 715 906 081 -778 366 806 467 28 100
Politisk verksamhet 0 2 675 -2 675 2 723 48
Kommunstyrelsen 50 352 122 413 -72 061 98 817 26 756
Tekniska nämnden 589 34 920 -34 331 35 194 863
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 3 918 2 259 1 659 -1 604 55
Kultur- och fritidsnämnden 3 033 33 364 -30 331 30 678 347
Barn- och utbildningsnämnden 42 594 514 468 -471 874 467 620 -4 254
Socialnämnden 27 229 195 982 -168 753 173 039 4 285
Resultatenheter  * 437 160 436 785 375 -1 190 1 565
Anneroskola/förskola 28 332 27 619 713 280 433
Arbetslivscentrum 2 905 3 922 -1 017 -1 100 83
Bibliotek 9 348 9 292 56 0 56
Bråhög/Borggård skola/förskola 34 031 33 674 357 200 157
Bråhögsbadet 7 400 7 333 67 150 -83
Centralskolan 26 244 27 536 -1 292 -500 -792
Familjedaghem 4 674 5 071 -397 0 -397
Fritidsverksamhet 3 766 3 750 16 25 -9
Hagalidskolan 32 247 32 244 3 100 -97
Hjäruplundsskolan 23 433 23 391 42 100 -58
Hjärups skola 34 164 33 182 982 100 882
Internservice ekonomi / IT 5 308 5 189 119 0 119
Kometskolan 4 298 4 090 208 0 208
Kostsektionen 20 153 18 808 1 345 0 1 345
Kyrkbyns förskola 7 358 7 268 90 100 -10
Kyrkheddinge skola 7 796 7 850 -54 0 -54
Lapptäckets förskola 5 136 5 002 134 0 134
LSS-verksamheten 1 364 1 555 -191  -191
Mellanvångens skola/förskola 26 110 26 723 -613 -1 200 587
Musikskola 4 513 4 468 45 5 40
Ordinärt boende 37 184 38 200 -1 016 0 -1 016
Rehab-verksamheten 7 510 7 388 122 -200 322
Reningsverket 7 287 7 273 14 0 14
Stanstorpsskolan 23 290 23 233 57 200 -143
Stationsbyns förskola 6 799 6 697 102 100 2
Särskilt boende 29 885 29 160 725 0 725
Tottarps skola 5 529 5 451 78 50 28
Trekantens förskola 9 787 9 852 -65 0 -65
Åkervindans förskola 2 795 2 889 -94 100 -194
Ängslyckans förskola 9 382 9 491 -109 100 -209
Önsvalas förskola 9 132 9 184 -52 200 -252
Summa skattefinansierad 564 875 1 342 866 -777 991 805 277 29 665
Avgiftsfinansierad verksamhet
Balansenhet Va 32 537 30 970 1 567 1 480 87
Balansenhet Fjärrvärme 3 221 2 860 361 272 89
Renhållning 6 581 4 285 2 296 569 1 727
Summa avgiftsfinansierad 42 339 38 115 4 224 2 321 1 903
Finansiering 28 761 21 298
Summa finansiering 28 761 21 298  
Avgår avskrivningar -16 491
Intern ränta -10 496 -10 496
Avgår finansiella kostnader/Intäkter -20 312 -5 276
Summa 605 167 1 370 016
Interna poster -438 110 -438 110
Summa 167 057 931 906  
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Redovisas i tkr            Endast fleråriga projekt

Bokslut Budget Avvikelse Projekt- Projekt- Projekt- Beräknat
2009 2009 2009 kalkyl utfall 0912 prognos avslut år

KOMMUNSTYRELSEN
Ledning 
Staffansvallens IP 2011
Infrastrukturerättning 0 22 250 0 22 250
Utgifter 2 258 3 000 742 46 500 2 258 46 500
Nettoinvestering 2 258 3 000 742 24 250 2 258 24 250
Hjärups IP 2013
Infrastrukturerättning 0 25 000 0 25 000
Utgifter 146 500 354 31 000 146 31 000
Nettoinvestering 146 500 354 6 000 146 6 000
Internservice
Ekonomisystemet 390 550 160
IT infrastruktur 2 958 2 500 -458
Lönesystemet uppgradering 1 500 1 500 0

Räddningstjänst
Brandbil 2 832 2 800 -32 2 800 2 832 2 832 2009
RAKEL Stp rtj 232 250 18 250 251 251 2009
Rökskyddsutrustning, Lomma rtj 141 133 -8 375 381 381 2009
RAKEL Lomma rtj 221 250 29 250 240 240 2009
Skyddshjälmar Stp rtj 65 60 -5
Skyddshjälmar Lomma  rtj 65 60 -5
Räddningsmaterial Stp rtj 134 140 6
Räddningsmaterial Lomma rtj 132 140 8
Ombyggnad Brandbil Stp rtj 155 300 145 300 155 300 2010
Övningsområde Stp rtj 61 50 -11
Övningsområde Lomma rtj 50 50 0
Larmkläder Lomma rtj 157 150 -7
Ombyggnad Brandbil Lomma rtj 504 500 -4

4 883

Stadsbyggnad
Geografiskt informationssystem 349 515 166 1 518 1 375 1 576 2010
RESULTATENHETER
Musikskolan, instrument 52 100 48

Summa 12 402 13 548 1 146 35 743 7 638 35 830

KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN 
Konstnärlig utsmyckning 0 25 25 172 0 172

Summa 0 25 25 172 0 172
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Redovisas i tkr            Endast fleråriga projekt

Bokslut Budget Avvikelse Projekt- Projekt- Projekt- Beräknat
2009 2009 2009 kalkyl utfall 0912 prognos avslut år

TEKNISKA NÄMNDEN
Skattefinansierad verksamhet
GC-vägnätet 153 400 247
Ökad trafiksäk i bost omr 779 1 000 221

Omb Järnvägsgatan/-bron 2009
Statsbidrag 0 2 321 2 321 2 321
Utgifter 7 054 6 300 -754 8 321 8 319 8 319
Nettoinvestering 7 054 6 300 -754 6 000 5 998 5 998
Lekplatser 2 128 3 249 1 121 4 400 6 950 7 450 2010
Gatubelysningsarmaturer 1 581 -1 581 6 000 4 308 4 308 2009
Omb Bråhögsplatsen 4 925 4 332 -593 4 000 5 093 5 093 2009
Försköning 4 344 3 739 -605 9 000 6 045 13 000 2010
Belysning 991 -991 1 000 1 026 1 026 2009
Tillgänglighetsanpassning 2011
Bidrag 921 921 921 921
Utgifter 1 793 1 597 -196 2 000 2 247 5 921
Nettoinvestering 872 1 597 725 2 000 1 326 5 000
GC-väg N Lundavägen 4 50 46 300 4 300 2010
GC-väg Gastelyckan-Knästorp 3 -3 750 3 1 500 2011
GC-väg N Lundav/Borggårds allé 44 500 456 4 000 58 2 000 2010
Upprustning motionsslingan 2 262 500 -1 762 1 800 2 306 2 306 2009
Belysning 0 1 000 1 000 1 000 0 1 000 2010
Truckvägen 0 300 300 2 000 0 3 000 2011
GC-väg Stp-Burlöv-Malmö 2010
Statsbidrag 5 000 -5 000 5 000 0 5 000
Utgifter 3 5 500 5 497 5 500 3 5 500
Nettoinvestering 3 500 497 500 3 500
Tunnel under Malmövägen 2 500 498 500 2 500 2010
Skånevägen 2010
Statsbidrag 750 1 500 -750 1 500 750 750
Utgifter 1 161 3 000 1 839 3 000 1 161 2 250
Nettoinvestering 411 1 500 1 089 1 500 411 1 500
GC Gullåkra-Hjärup, infrastrukturersättning -357 357
Väståkravägen, infrastrukturersättning -1 018 1 018
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Redovisas i tkr            Endast fleråriga projekt

Bokslut Budget Avvikelse Projekt- Projekt- Projekt- Beräknat
2009 2009 2009 kalkyl utfall 0912 prognos avslut år

Rekreationspark Hagalid 2015
Infrastrukturersättning 0 15 000 0 15 000
Utgifter 471 300 -171 30 000 471 30 000
Nettoinvestering 471 300 -171 15 000 471 15 000
Summa 24 652 25 767 1 115 59 750 34 004 69 481

Redovisas i tkr            Endast fleråriga projekt
Bokslut Budget Avvikelse Projekt- Projekt- Projekt- Beräknat

2009 2009 2009 kalkyl utfall 0912 prognos avslut år
Balansenhet VA
Servisledningar
Inkomster 544 500 44
Utgifter 838 500 -338
Nettoinvestering 294 0 -294

Inloppsanordningar Reningsverk 59 -59 4 000 9 192 9 192 2009

Borggårdsdiket 2009
Statsbidrag 240 3 000 -2 760 8 000 240 240
Utgifter 0 6 000 6 000 16 000 3 937 3 937
Nettoinvestering -240 3 000 3 240 8 000 3 697 3 697

Relining Lagerlöfs/Järnvägsg 2 780 778 3 000 2 222 3000 2010

Gullåkra mosse 2011
Statsbidrag 0 8 500 0 6 600
Utgifter 1 007 -1 007 17 000 1 497 11 000
Nettoinvestering 1 007 -1 007 8 500 1 497 4 400

N Lundavägen ledningsrenovering 10 500 490 2 500 67 2 500 2010
Pumpstation Vikhem 191 2 000 1 809 2 000 191 3 200 2010
Avloppsledn Malmövägen 151 1 000 849 1 000 151 1 000 2010
Avloppsledning Brågarp västra 1 3 000 2 999 3 000 1 3 000 2010
Pump Brågarp västra 0 0 1 000 0 1 000 2010
Centrifug reningsverket 803 1 000 197 1 000 803 1 000 2010
Avloppsledn Borggårds allé 2 500 498 3 000 2 2 500 2010
Avloppsledning Esarp-Kyrkheddinge 298 500 202 5 500 298 6 000 2010
Avloppsledning Phils väg 4 250 246 3 750 4 4 000 2010
Pumpstation mm Phils väg 9 250 241 1 750 9 2 000 2010

Summa 2 591 12 780 10 189 48 000 18 134 46 489  
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Redovisas i tkr            Endast fleråriga projekt

Bokslut Budget Avvikelse Projekt- Projekt- Projekt- Beräknat
2009 2009 2009 kalkyl utfall 0912 prognos avslut år

Balansenhet Renhållning
Åvc / komposteringsplatta 2 812 3 075 263 3 075 2 812 3 075 2010
Summa 2 812 3 075 263 3 075 2 812 3 075

Nettoinvestering 42 457 55 195 12 738 146 740 62 588 155 047

Investeringsvolym mnkr 42 55 13 147 63
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Ingående Prognos 2009-12-31
balans Utgående RR   Resultaträkningen BR   Balansräkningen

PROJEKT balans Mark- Mark-proj- Oms-tillg/ Anläggnings- Infrastr.
tkr 090101 091231 försäljning kostnader Påg.anläggn. tillgångar avsättn.
900  Nevishög 13:13
Mark-planläggningsdel 0 3 597 3 500 97 0 0 0
Tekniska anläggningar 0 -9 0 0 -9 0 0
VA-anläggningar 0 114 0 0 0 114 0
Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0
Resultat 0 3 702 3 500 97 -9 114 0

904 Hagalids bost.område
Mark-planläggningsdel 0 -3 0 -3 0 0 0
Tekniska anläggningar -794 -39 0 0 0 -39 0
VA-anläggningar 0 -44 0 0 0 -44 0
Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0
Resultat -794 -86 0 -3 0 -83 0

922 Biblioteksgården
Mark-planläggningsdel 0 -90 0 -91 0 0 0
Tekniska anläggningar -76 -88 0 0 -88 0 0
VA-anläggningar 0 2 0 0 0 2 0
Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0
Resultat -76 -176 0 -91 -88 2 0

926 Stanstad IV
Mark-planläggningsdel 0 -1 0 -1 0 0 0
Tekniska anläggningar -172 -960 0 0 0 -960 0
VA-anläggningar 0 0 0 0 0 0 0
Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0
Resultat -172 -961 0 -1 0 -960 0

927 Vikhem gemensamt
Mark-planläggningsdel -1 817 -2 496 0 0 -2 495 0 0
Tekniska anläggningar -353 -397 0 0 -397 0 0
VA-anläggningar -348 -422 0 0 -422 0 0
Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0
Resultat -2 518 -3 315 0 0 -3 314 0 0

9271 Vikhem 1
Mark-planläggningsdel 0 -2 0 -2 0 0 0
Tekniska anläggningar 0 -14 0 0 0 -14 0
VA-anläggningar 0 -22 0 0 0 -22 0
Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0
Resultat 0 -38 0 -2 0 -36 0  
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Ingående Prognos 2009-12-31
balans Utgående RR   Resultaträkningen BR   Balansräkningen

PROJEKT balans Mark- Mark-proj- Oms-tillg/ Anläggnings- Infrastr.
tkr 090101 091231 försäljning kostnader Påg.anläggn. tillgångar avsättn.
9272 Vikhem II
Mark-planläggningsdel -1 156 -1 126 0 0 -1 127 0 0
Tekniska anläggningar -124 -174 0 0 -174 0 0
VA-anläggningar -264 -277 0 0 -277 0 0
Infrastrukturersättning 0 -300 0 0 0 0 -300
Resultat -1 544 -1 877 0 0 -1 578 0 -300

928 Jakriborg II
Mark-planläggningsdel 0 0 0 0 0 0 0
Tekniska anläggningar 0 0 0 0 0 0 0
VA-anläggningar -21 -22 0 0 -22 0 0
Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0
Resultat -21 -22 0 0 -22 0 0

929 Hästhagen
Mark-planläggningsdel 0 -2 0 -2 0 0 0
Tekniska anläggningar -30 -31 0 0 -31 0 0
VA-anläggningar 0 0 0 0 0 0 0
Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0
Resultat -30 -33 0 -2 -31 0 0

930 Åkershus
Mark-planläggningsdel 0 0 0 0 0 0 0
Tekniska anläggningar -10 -88 0 0 0 -88 0
VA-anläggningar 0 0 0 0 0 0 0
Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0
Resultat -10 -88 0 0 0 -88 0

931 Bergströmshusen
Mark-planläggningsdel 0 -25 0 -25 0 0 0
Tekniska anläggningar 0 -2 0 0 -2 0 0
VA-anläggningar -71 -82 0 0 -82 0 0
Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0
Resultat -70 -108 0 -25 -84 0 0

932 Hjärup NO
Mark-planläggningsdel -73 -188 0 0 -188 0 0
Tekniska anläggningar 0 -15 0 0 -15 0 0
VA-anläggningar -791 -833 0 0 -833 0 0
Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0
Resultat -863 -1 035 0 0 -1 036 0 0  
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Ingående Prognos 2009-12-31
balans Utgående RR   Resultaträkningen BR   Balansräkningen

PROJEKT balans Mark- Mark-proj- Oms-tillg/ Anläggnings- Infrastr.
tkr 090101 091231 försäljning kostnader Påg.anläggn. tillgångar avsättn.
9321  Hjärup NO I
Mark-planläggningsdel -13 -9 0 -9 0 0 0
Tekniska anläggningar -46 -112 0 0 -112 0 0
VA-anläggningar -296 193 0 0 0 193 0
Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0
Resultat -354 73 0 -9 -112 193 0

933 Nordanå Duvemåla
Mark-planläggningsdel 0 -5 0 0 -5 0 0
Tekniska anläggningar -1 -2 0 0 -2 0 0
VA-anläggningar -8 -8 0 0 -8 0 0
Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0
Resultat -8 -14 0 0 -15 0 0

934 Gitarrvägen
Mark-planläggningsdel 0 -7 0 -7 0 0 0
Tekniska anläggningar -1 292 -971 0 0 0 -971 0
VA-anläggningar 485 26 0 0 0 26 0
Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0
Resultat -807 -952 0 -7 0 -945 0

935 Hjärup Centrum
Mark-planläggningsdel -6 156 -6 780 0 0 -6 780 0 0
Tekniska anläggningar -92 -99 0 0 -99 0 0
VA-anläggningar -14 -45 0 0 -45 0 0
Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0
Resultat -6 261 -6 923 0 0 -6 924 0 0

936  Hagalidparkskolan
Mark-planläggningsdel -832 -1 026 0 0 -1 025 0 0
Tekniska anläggningar -30 -45 0 0 -45 0 0
VA-anläggningar -1 -3 0 0 -3 0 0
Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0
Resultat -863 -1 074 0 0 -1 073 0 0

937  ICA-fastigheten
Mark-planläggningsdel 0 56 0 56 0 0 0
Tekniska anläggningar 0 -2 0 0 -2 0 0
VA-anläggningar 0 -1 0 0 -1 0 0
Infrastrukturersättning 0 1 343 0 0 0 0 1 343
Resultat 0 1 396 0 56 -3 0 1 343
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Ingående Prognos 2009-12-31
balans Utgående RR   Resultaträkningen BR   Balansräkningen

PROJEKT balans Mark- Mark-proj- Oms-tillg/ Anläggnings- Infrastr.
tkr 090101 091231 försäljning kostnader Påg.anläggn. tillgångar avsättn.

953 Brågarps ind.område
Mark-planläggningsdel 0 1 173 1 344 -204 33 0 0
Tekniska anläggningar -1 -12 0 0 -11 0 0
VA-anläggningar 96 349 0 0 0 349 0
Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0
Resultat 95 1 510 1 344 -204 22 349 0

954 Stp Företagspark
Mark-planläggningsdel 1 24 034 23 870 163 0 0 0
Tekniska anläggningar -22 -1 968 0 0 0 -1 968 0
VA-anläggningar -5 158 -5 601 0 0 -5 601 0 0
Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0
Resultat -5 179 16 465 23 870 163 -5 601 -1 968 0

955 Logistiktomten
Mark-planläggningsdel -1 333 -1 443 0 0 -1 443 0 0
Tekniska anläggningar -10 -10 0 0 -10 0 0
VA-anläggningar -8 -8 0 0 -8 0 0
Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0
Resultat -1 351 -1 461 0 0 -1 461 0 0

956 Kronoslätts Företagspark
Mark-planläggningsdel -42 -98 0 0 -98 0 0
Tekniska anläggningar 0 -9 0 0 -9 0 0
VA-anläggningar -6 -17 0 0 -17 0 0
Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0
Resultat -48 -124 0 0 -124 0 0

957  Ljungs Handel
Mark-planläggningsdel 0 -44 0 -44 0 0 0
Tekniska anläggningar 0 -5 0 0 -5 0 0
VA-anläggningar 0 0 0 0 0 0 0
Infrastrukturersättning 0 0 0 0 0 0 0
Resultat 0 -49 0 -44 -5 0 0

958 Netto
Mark-planläggningsdel 0 13 0 13 0 0 0
Tekniska anläggningar 0 -4 0 0 -4 0 0
VA-anläggningar 0 65 0 0 0 65 0
Infrastrukturersättning 0 1 000 0 0 0 0 1 000
Resultat 0 1 074 0 13 -4 65 1 000
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Sammanställning Ingående Prognos 2009-12-31
Totalt balans Utgående RR   Resultaträkningen BR   Balansräkningen

balans Mark- Mark-proj- Oms-tillg/ Anläggnings- Infrastr.
tkr 090101 091231 försäljning kostnader Påg.anläggn. tillgång ersättn.
Mark-planläggningsdel -11 420 15 529 28 714 -59 -13 128 0 0
Tekniska anläggningar -3 053 -5 056 0 0 -1 015 -4 040 0
VA-anläggningar -6 404 -6 635 0 0 -7 319 683 0
Infrastrukturersättning 0 2 043 0 0 0 0 2 043
Resultat -20 877 5 881 28 714 -59 -21 462 -3 357 2 043

Nettointäkt 28 655
 

 

 

Kommentarer: 
 
Nevishög 13:13 
Projektet omfattar mark som i detaljplan från 
1988 är planerat för Centrum och parkerings-
ändamål. Marken har sålts till Staffanstorps-
hus AB för byggande av skola (Liten och stor 
Emilia). Projektet omfattar även mindre ut-
byggnad av gång- och cykelbanor. 
 
Hagalids bostadsområde 
Detta projekt utgörs av ett större bostads-
område. Området är nu helt utbyggt, endast 
mindre gatuanläggningsarbeten återstår. 
Kommunen ägde inledningsvis ca 10 % av 
den byggbara marken och samarbetar i ex-
ploateringsfrågorna med övriga ägare, JM 
och Myresjöhus. Försäljning av mark samt 
ersättning för planarbete, administration m m 
beräknas täcka kommunens kostnader. 
 
Biblioteksgården 
Området ligger intill biblioteket i tätorten 
Staffanstorp och utgör resterande del av 
Centrum etapp 2. Området skall enligt beslut 
av kommunstyrelsen bebyggas med bostä-
der. Markförsäljning samt ersättningar i ex-
ploateringsavtal gör att området beräknas 
täcka sina kostnader. Överklagande av bygg-
lov samt exploatörs konkurs har gjort att pro-
jektet har dragit ut på tiden. Nytt exploa-
teringsavtal har tecknats med ny exploatör. 
 

Stanstad IV 
Ett f d kommunägt markområde längs Val-
hallavägen i Staffanstorps centrum som är 
planlagt för 70 lägenheter, hyres- och bos-
tadsrätter. Exploateringsavtal/köpeavtal har 
skrivits med Riksbyggen och Staffanstorps-
hus AB och uttag av marknadsmässiga mark-
priser gör att projektet täcker sina kostnader. 
Området färdigställs under 2009. Projektet 
avslutas 2009. 
 
Vikhem 
Kommunen äger den största delen av marken 
inom Vikhemsområdet. Totalt beräknas om-
rådet inrymma ca 500 lägenheter. Området 
kan delas in i ett flertal etapper. Den första 
etappen där marken ägs av exploatör är ut-
byggt. Tillfarter till resterande delar av om-
rådet samt dagvattenfrågor är under utred-
ning. Planprogram är taget för hela Vik-
hemsområdet. Detaljplan för etapp II, där 
marken ägs av exploatör, håller på att tas 
fram. Detaljplan för etapp III, där marken ägs 
till största delen av kommunen, inleddes 
2009. Försäljning av mark samt ersättningar i 
exploateringsavtal gör att området beräknas 
täcka sina kostnader. 
 
Jakriborg II 
Marken ägs sedan tidigare av exploatör. De-
taljplan för området antogs 2005. Exploate-
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ringsavtal träffades i samband med antagan-
det av planen. Enligt avtalet skall exploatören 
anlägga anslutningsgata samt ny väg mellan 
Vragerupsvägen och riksväg 108. Exploatö-
ren har väntat med exploatering pga andra 
egna pågående projekt. Byggstart beräknas 
ske tidigast 2011. 
 
Hästhagen 
Marken ägs till största delen av exploatör och 
inrymmer 22 småhustomter. Plan- och explo-
ateringsavtal är tecknat med exploatör. Ex-
ploatören har åtagit sig att iordningställa all 
allmän platsmark inom planområdet. Första 
etappen av utbyggnaden är pågående. 
 
Åkershus 
Kommunen sålde 2005 marken till Staffans-
torpshus för 4 miljoner kronor. Projektet om-
fattar ca 110 nya lägenheter. Detaljplanen har 
vunnit laga kraft. Plan- och exploaterings-
avtal är tecknade mellan Staffanstorpshus 
och kommunen.  Exploateringsavtalet inne-
bär att kommunen ska stå för en del av kost-
naderna för ombyggnaden av Åkershus-
vägen. Utbyggnaden av bostäder är klar, om-
rådet färdigställs i övrigt under 2009. Projek-
tet avslutas 2009. 
 
Bergströmshusen 
Marken ägs av exploatör som avser bebygga 
området med totalt ca 50 småhus. Första 
etappen avser ca 25 småhus. Plan- och exp-
loateringsavtal är tecknade. Detaljplanen 
överklagades men har nu vunnit laga kraft. 
Första byggstart beräknas till 2010. För om-
rådet gäller annat huvudmannaskap än 
kommunalt, 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 ca 500 nya bostäder. 
Den första etappen omfattar ca 130 en-

bostadshus. Plan- och exploateringsavtal är 
tecknade. Utbyggnad av första delen av 
etapp I påbörjades under 2009. 
 
Nordanå 8:23, Duvemåla 
Området som ligger söder om Trelleborgs-
vägen ägs av exploatör. Exploatören avser 
uppföra ca 45 enbostadshus. Planavtal- och 
exploateringsavtal är tecknade. Byggstart har 
försenats på grund av en svikande konjunk-
tur och beräknas komma igång under 2011. 
Kommunen är inte huvudman för allmän 
platsmark. 
 
Gitarrvägen 
Området består av den numera rivna gården 
Stanstorp 3:7 och ägs av exploatör. 
Projektet omfattar 11 nya bostadshus. Plan- 
och exploateringsavtal är tecknade med exp-
loatör. Byggnationen startade 2008. Kommu-
nen har anlagt allmän platsmark under 2008. 
Exploatören skall enligt avtal ersätta kommu-
nen för dessa kostnader. 
 
Hjärup Centrum 
Området som ligger kring nuvarande Hjä-
rups centrum ägs av kommunen och kommer 
att omvandlas till bostadsområde. Totalt be-
räknas byggnaderna inrymma ca 115 bostä-
der samt lokaler. Marken har fördelats till 
Riksbyggen genom anbudsförfarande. Detalj-
plan arbetas fram under 2009-2010. Detalj-
planearbetet är inlett och plansamråd har 
genomförts. Försäljning av mark samt ersätt-
ningar i markanvisningsavtal gör att området 
beräknas täcka sina kostnader. 
 
Hagalidparkskolan 
Området ligger söder om bostadsbebyggel-
sen i Hagalid och är ca 1 ha. Skolan planeras 
inrymma ca 250 elever (F-5). Detaljplanen 
antogs under 2009 men beslutet har över-
klagats. Försäljning av mark gör att området 
beräknas täcka sina kostnader. I projektet in-
går även viss ombyggnad av Hagalidvägen. 
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Brågarps industriområde 
Ett av kommunen ägt område avsett för lätta-
re industribebyggelse intill Industrivägen. 
Försäljning av tomter pågår. Delar av gatu-
nätet är redan iordningställt. En del av områ-
dets mitt är planlagt som friluftsområde. Ut-
tag av marknadsmässiga tomtpriser gör att 
projektet förväntas täcka sina kostnader. Om-
rådet är färdigställt avseende huvudled-
ningar för VA. 
 
Staffanstorps Företagspark 
Ett av kommunen ägt område avsett för in-
dustri/handelsbebyggelse mellan väg 108 och 
Vesumsvägen. 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. 2009 såldes 
Hemmestorps gård för ombyggnad till kon-
tor. 
Uttag av marknadsmässiga markpriser gör 
att projektet beräknas täcka sina kostnader. 
Delar av VA-nätet har byggts ut i förväg på 
grund av delexploatering (Värmeverket, 
Skåneplantor). 
 
Stanstorp 5:1, Logistiktomten 
Området som är en del av Stanstorp 5:1 ägs 
av kommunen. Detaljplanen är antagen. För 

området anges ändamålen Industri, kontor 
samt bensinstation. Försäljning av mark till 
marknadsmässigt pris gör att projektet beräk-
nas täcka sina kostnader. 
 
Kronoslätts företagsby 
Området söder om Malmövägen är sedan 
tidigare detaljplanelagt för industriändamål. 
Marken ägs av Kronoslätts företagspark AB. 
Diskussion pågår angående ny disposition av 
området. Projektets kostnader avses täckas 
genom samarbetsavtal alternativt plan- och 
exploateringsavtal. 
 
Ljungs Handel 
Detaljplan har tagits fram för att tillgodose 
handels- och parkeringsändamål. Plan- och 
exploateringsavtal har tecknats. Viss utbygg-
nad av Gång- och cykelbana ingår i projektet.  
Projektets kostnader avses täckas genom 
plan- och exploateringsavtal. 
 Netto 
Detaljplanen för den nuvarande bensinstatio-
nen har ändrats för att medge handelsända-
mål. Projektets kostnader avses täckas genom 
plan- och exploateringsavtal. 

 


