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Varför underskott?

Orsakerna till Barn- och utbildningsnämndens underskott har främst varit lokalkostnader och felberäknad skolpeng
3

Ny larmgrupp ökar tryggheten hos äldre
Larmgruppen tar hand om larmfunktionen
7
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Rensning och röjning
Sockerbruksparken får en lättare ansikts7
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Prisbelönt tecknare i konsthallen
Kim W. Andersson vrider och vänder ofta på
5
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Det händer i Staffanstorp i vår/sommar
Christian
Sonesson
Kommunstyrelsens
ordförande

Planeringen av Sockerstan går
nu mot sitt slut. Områdets
storlek, struktur och historia
gör planeringen väldigt omfattande och komplex. Nu är
dock mycket av den nödvändiga planeringen genomförd.
Ett planprogram för området
beslutades av kommunstyrelsen 2015 – nästa steg blir att
sätta igång arbetet med detaljplaner för området.
Målet är att sockerbruksområdet ska utvecklas till
en levande, inspirerande och
inbjudande stadsdel i Staffanstorp med unika kvaliteter och
en egen identitet. Blandade
boendeformer, kontor, handel
och service skapar en spännande blandstad. Planeringen
tar sikte på fler än tusen nya
bostäder, tänkta att byggas i
flera deletapper. Projektet är
så stort att det säkert handlar
om 15-20 år innan området
är helt utbyggt. Ytan är jämförbar med Bo01-området i
Västra Hamnen i Malmö.
De första intressenterna har
skrivit avtal med kommunen
om att de är intresserade av
att bygga och fler avtal väntas
att tecknas under året. Parallellt med detta kommer arbetet
med detaljplaner att inledas.
Drygt 130 år efter det att
sockerbruket stod färdigt och
lade grunden för det som idag
är Staffanstorp, kan alltså
utbyggnaden av Sockerstan
påbörjas – och därmed i sin
tur bidra till kommunens utveckling många år framåt.

Nu stundar ljusa tider och en rad
glada evenemang i Staffanstorps
kommun. Kommunen och en
del andra lokala aktörer bjuder
som vanligt på upplevelser och
evenemang i vår och sommar.
Här följer en lista på en del av
de evenemang som är närmast
förestående.
Valborgsmässofirande
Staffanstorp: Fackeltåget går
från gröningen vid Borggårdsskolan kl. 20.15 och kl. 20.30
tänds bålet.
Hjärup: Fackeltåget avgår från
scoutstugan kl. 19.45 och kl. 20
tänds bålet.
På båda platserna bjuds det på
sång och musik och vårtal och
det säljs korv och fika.
Det är Lions Club Vikingen,
Staffanstorps KFUK-KFUM
Scoutkår och Staffanstorps
Scoutkår samt Uppåkra
KFUK/M Scoutkår, Uppåkra IF,
och Hjärups Byalag i samarbete
med Staffanstorp kommun som
arrangerar.
På staffanstorp.se kommer det
finnas mer information.
Bonnamarknaden
Lions Club Staffanstorps stora
vårfest, genomförs med scenunderhållning, tivoli, barnaktiviteter och allehanda försäljning
6-8 maj vid Torget i centrala
Staffanstorp.
På lionsstaffanstorp.se finner du
mer information.
Staffanstorps Motorfestival
För tolfte året i rad blir det en
motorfest för hela familjen med
rally, MC-stuntshow, cruising,
utställningar, uppvisningar, samt
musik, mat och dans fredaglördag 3-4 juni.
På staffanstorpsmotorförening.
se kan du läsa mer.

Foto: Viktor Karppinen by Flickr

Några kommande sommarevenemang i korthet
Nationaldagen den 6 juni
Nationaldagsfirandet
arrangeras traditionellt av Hembygdsföreningens på Åstradsgården under eftermiddagen.
Även föreningslivet i Staffanstorps kommun erbjuds möjlighet att visa upp sig den här dagen och värva nya medlemmar.
Ett antal fina priser och utmärkelser delas ut och det planeras
en rad trevliga aktiviteter för
barn och ungdomar. Mer information om allt som händer den
6 juni runt om i Staffanstorp
och i kommunen presenteras i
nästa nummer av StaffanstorpsAktuellt samt staffanstorp.se.
Måndag 13 juni
EM-fotboll på storbilds-TV på
Torget. Sverige-Irland.

Fredag 17 juni
EM-fotboll på storbilds-TV på
Torget. Sverige-Italien.
Fredag och lördag 17-18 juni
Irländsk festival med irländsk livemusik och servering på torget
i Jakriborg, Hjärup.
Onsdag 22 juni
EM-fotboll på storbilds-TV på
Torget. Sverige-Belgien.
Midsommarafton 24 juni
Traditionellt midsommarfirande.
Torsdag 11 augusti
Allsång i Balders Hage med
Linda Lundqvist & Allsångståget med flera.
Lördag 10 september
Skördefest i Balders Hage.
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Därför fick BUN ett oväntat underskott 2015
Barn- och utbildningsnämnden
(BUN) i Staffanstorp redovisade
nyligen ett oväntat underskott
på 22,8 miljoner kronor för 2015.
Nu är en utredning klar, orsakerna är klarlagda och en rad
åtgärder har beslutats för att
förhindra en upprepning.
I korta drag har skolorna fått
mer pengar än budgeterat 2015.
Även satsningen på nya skolor
och förskolor har tydligt påverkat kostnaderna.
– Förlusten påverkar inte utbildningskvaliteten långsiktigt.
Nämnden behöver inte spara
för att täcka förlusten. Däremot
kvarstår en del kostnadseffekter
att hantera 2016, säger BUN:s
ordförande Nino Vidovic (M).
Det var i januari i år som det
stod klart att barn- och utbildningsnämnden fått bristande
ekonomiska underlag under
året, vilket lett till felaktiga ekonomiska kalkyler och en oväntad förlust.
– Eftersom nämnden inte fått
vetskap om ökande kostnader
har man inte haft anledning att
varken överväga direkta åtgärder eller be kommunstyrelsen
om mera medel. Nämndens
löpande prognoser har visat att
ekonomin varit under god kontroll, säger Nino Vidovic.
Utredning
En omfattande utredning tillsattes omgående för att ta reda på

vad som hänt. Utredningen har
utgått från tre frågeställningar.
– Det har varit viktigt för nämnden att ta reda på orsaken till de
felaktiga ekonomiska prognoserna som nämnden erhållit, för att
förhindra att det upprepas.
– Det har även varit viktigt att
ta reda på vilka olika kostnader
inom verksamheterna som dessa
pengar gått till.
– Vi behövde också veta vilka av
dessa kostnader som påverkar
kostnadsbilden även för budgetåret 2016, säger Nino Vidovic.
Orsakerna
Utredningen är nu klar och redovisad för nämnden. I rapporten
framgår vad som orsakat överskridandet:
• Ytterligare paviljonger till
Stanstorpsskolan för att kunna
genomföra en ändring av indelningen från F-5 till F-6-skola.
• Ett ökat behov av paviljonger
på Hjärups skola och Hjärupslundsskolan då volymerna av
barn i Hjärup snabbt blivit
större än lokalkapaciteten och
nya Uppåkraskolan inte är
färdig förrän i höst.
• Hyresnivån för nya Mellanvångsskolan var inte klar när
budgeten sattes och blev två
miljoner högre än beräknat.
• Särskilda elevinsatser under
året blev dyrare än beräknat.
• Skolpengen (den uträknade
summa per elev som betalas
ut av kommunen till både

kommunala och privata
skolor) har varit för högt
beräknad, verksamheterna
har alltså erhållit mer pengar
än budgeterat.
• Övergången från leasing till
köp av datorer för att lång
siktigt sänka kostnaderna
och öka flexibiliteten för 		
skolorna.
– Beslutet om datorinköpet
hade möjligen hanterats annorlunda om nämnden haft
korrekt ekonomisk status vid
beslutstillfället, säger Nino
Vidovic.
Åtgärderna
En korrigering av de ökade
lokalkostnaderna har nu skett
från kommunstyrelsens sida
i årets budget. Samtidigt har
BUN vidtagit en rad åtgärder
för att förhindra en upprepning, bland annat följande:
• Tätare ekonomisk uppföljning med ekonomisk av-		
stämning vid varje nämndsammanträde och arbetsutskott, samt att redovisning
ska ske av representant från
ekonomikontoret.
• Tätare prognoser för för-		
ändringar i lokalkostnader
och elevunderlag.
• Kommundirektören ska gå
igenom BUN:s ekonomi och
lämna en granskningsrapport av det ekonomiska läget
inom nämnden två gånger
per år.

• Inför 2017 ska nämnden
även ha en särskild utbildningsdag för att noggrant gå
igenom alla ekonomiska förutsättningar inför budgetåret.
Anpassning
Eftersom Staffanstorps kommun
totalt sett visar ett plus för år
2015, trots underskottet inom
BUN, kräver kommunallagen
inga retroaktiva åtgärder för att
täcka förra årets underskott.
BUN är den största nämnden
inom Staffanstorps kommun
med en total budget på 626 miljoner kronor för år 2016.
Rättställning av skolpengen
innebär dock att skolorna under
2016 får en aning mindre medel
att röra sig med från halvårsskiftet.
– Nämnden får drygt 39 mnkr
mer än 2015, men en viss anpassning måste ändå ske för att
nå en budget i balans 2016. Det
kan exempelvis handla om vissa
personalförändringar, främst
genom naturliga avgångar, men
det är mycket upp till varje enhet att besluta om.
– Vi ligger även fortsättningsvis
bra till både vad gäller genomsnittliga lärarlöner, barngruppsstorlekar, lärartäthet och lärarbehörighet. Staffanstorp kommer även i fortsättningen att
ligga på en god nivå jämfört
med andra kommuner, lovar
Nino Vidovic.

Familjecentralen Paletten HBTQ-certifierad
Den 7 april fick familjecentralen
Paletten ta emot sin HBTQ-certifiering av RFSL. Det firades med
öppet hus och tårtkalas.
– Vi upplevde att det fanns
ett behov, vi har länge pratat
mångfald i stort och vi vill att
alla ska vilja komma till familjecentralen. Alla ska känna sig
välkomna, säger Jennie Andersson, socialrådgivare på Familjecentralen Paletten och socionom
inom individ- och familjeomsorgen i Staffanstorps kommun.
Familjecentralen riktar sig till
föräldrar och barn och erbjuder
mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola samt en
förebyggande socialtjänst. Verksamheten är hälsofrämjande,

stödjande och förebyggande och
drivs av Staffanstorps kommun
tillsammans med Region Skåne.
Att vara HBTQ-certifierad betyder att man fått verktyg för att
arbeta systematiskt med rättighetsfrågor, likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter.
– All personal på Paletten har
gått certifieringskursen och har
nu kunskaper så att vi på ett bra
sätt kan bemöta alla som kommer till oss, oavsett bakgrund,
livsstil eller levnadsförhållanden,
berättar Jennie Andersson.
Totalt har ett 30-tal personer
inom Staffanstorps kommun och
regionen gått HBTQ-utbildningen.
– Även andra personalkategorier
inom kommunen och regionen

har varit representerade, som
specialpedagoger, barnavårdsutredande socionomer, familjebehandlare, skolsköterskor,
fritidsledare, handläggare,
socionomer i skolan, personal
från fältgruppen och vårdcentralen.
RFSL:s utbildning leds av
utbildare med bakgrund som
folkhälsovetare, sexologer,
genusvetare och socionomer.
Kursen har finansierats via
statsbidrag och har bestått av
workshops, värderingsövningar och föreläsningar med fokus
på HBTQ-personers livsvillkor
och normer i olika diskrimineringsgrunder, etnicitet, ålder
och kön samt gett ett historiskt
perspektiv över hur lagar och

rättigheter förändrats över tid.
– Kursen avslutades med ett
prov och därefter varar certifieringen i tre år. Sedan får vi
omcertifiera oss för att visa att
vi fortfarande håller samma
standard, säger Jennie.
HBTQ är en förkortning
för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners
och queeras rättigheter, grundades
1950 och arbetar lokalt, nationellt
och internationellt för att samma
rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för HBTQ-personer
som för alla andra i samhället.

4

Nummer 2, 2016

Kungörelser
Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde i
Rådhuset, sammanträdeslokal
Bjällerup, måndagen den 25
april 2016, kl. 18.
Vid sammanträdet kommer
bland annat att behandlas:
årsredovisning 2015 samt
antagande av detaljplaner för
del av Hjärup.
Fullständig dagordning finns
på kommunens anslagstavla
och staffanstorp.se. Handlingar till sammanträdet kan
hämtas på Medborgarkontoret i Rådhuset.
Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde via
webben på staffanstorp.se
Yvonne Nilsson (C)
Ordförande

Foto: Marie Schyllert

Starta eget som sommarjobb
Med hjälp av 2 000 kronor i
startkapital får tolv ungdomar
i Staffanstorps kommun i sommar åter chansen att bli sommarlovsentreprenörer och starta
och driva ett eget företag under
sommarlovet.
Varje år får flera hundra ungdomar runt om i Sverige chansen
att prova på att starta eget som
sommarjobb. Konceptet kallas
för Sommarlovsentreprenör.
Exempel på sommarföretag kan
vara ett café, trädgårdstjänster,
hantverk eller verkstad. Det viktigaste är att det finns en stark
idé om en produkt eller tjänst
som kan drivas av kreativitet
och vilja.
I Staffanstorps kommun är alla
ungdomar i gymnasieåldern
med en affärsidé välkomna att
anmäla sitt intresse till sommarens platser. De tolv som blir
uttagna får ett startkapital på
2 000 kronor var samt försäkring.
Under fem dagars utbildning får
de kompetent hjälp med affärs-

idéer, idéutveckling, tips, idéer
och kunskap kring affärsplan,
skatteregler och enkel bokföring
samt lära sig att marknadsföra
sig och möta en kund. Därefter
är det dags för ungdomarna att
testa sin affärsidé i verkligheten.
– Den som är duktig och företagsam har möjlighet att tjäna
mer än de 2 000 kronor man
får i startkapital, säger Monica
Smidelik som tillsammans med
Annika Jalgén, vd på Business
Port, är handledare för Sommarlovsentreprenörerna i Staffanstorp.

Projektet drivs av Staffanstorps
kommun i samarbete med det
lokala näringslivet, med stöd
av Region Skåne, Sparbanken
Skåne samt Företagsgruppen.
Konceptet startade 1999 i Sollefteå och genomförs idag i hela
landet. Förra sommaren fick
570 ungdomar från 52 orter,
från Ystad till Övertorneå,
chansen att prova på att starta
eget som sommarjobb.
På staffanstorp.se samt businessport.se finns mer information.
Foto: Lisbeth Svensson

Vad tycker du om Staffanstorps kommun?
Trädgårdsavfall i Hjärup
Under våren kommer det att
finnas möjlighet att lämna
trädgårdsavfall i Hjärup under tre lördagar, den 9/4, 16/4
och 23/4, kl. 9-15.
Containrar kommer att ställas
upp på parkeringen i hörnet
Slättvägen-Fäladsvägen.
Platsen kommer att vara bemannad under öppettiden.

I dagarna har 1 200 kommuninvånare i Staffanstorps kommun
chansen att besvara en medborgarenkät.
Undersökningen är beställd av
kommunen och genomförs och
sänds ut av Statistiska centralbyrån (SCB).
– Syftet är att få en bra bild av
vad medborgarna tycker om
kommunen och dess verksam-

heter. Samma undersökning
genomförs i 55 av Sveriges kommuner och vi får på så vis möjlighet att jämföra oss med andra,
säger utvecklingschef Bo Gertsson, Staffanstorps kommun.
Det är sjätte gången kommunen
deltar i medborgarundersökningen. Resultatet beräknas vara
klart i slutet av sommaren och
utgör ett viktigt underlag i kommunens strävan att förbättra

verksamheter och service.
– För att få ett tillförlitligt resultat är vi mycket angelägna om att
så många som möjligt besvarar
enkäten. Så ta chansen att göra
din röst hörd och besvara medborgarenkäten, uppmanar Bo.
Har du frågor?
Kontakta Gustav Blohm,
gustav.blohm@staffanstorp.se,
046-287 17 08.

Foto: Sysav

Hållbarhetsstipendium till bibliotekarie

Farligt avfallbilen till Hjärup
Farligt avfall-bilen kommer
tisdagen den 26 april mellan
kl. 17.30 och 18 att finnas vid
återvinningsstationen vid Lars
väg/Banvallsvägen i Hjärup.
Hämtningen sker i samarbete
mellan Staffanstorps kommun
och Sysav.

Bibliotekarien Emelie Ljungberg
i Hjärup har fått ett hållbarhetsstipendium på 5 000 kronor från
Hutskåne för sitt projekt Liblab
som är en workshop mot resursslöseri för barn mellan sju och
femton år.
Workshopen har genomförts
varannan tisdag på Hjärups bibliotek. Emelies ambition är att
lära barn och unga matlagning,
samt att fixa, laga och tillverka
sådant de behöver som en motkultur mot överflödssamhället.
Stipendiet ska användas till

att starta en databas som ska
kunna fungera som ett idé- och
materialbibliotek.
– Jättekul att medarbetare i
Staffanstorps kommun får ett
pris för arbete med hållbar
utveckling, säger Marie-Louise
Folkesson, klimatstrateg på
Staffanstorps kommun och styrelseledamot i Hutskåne.
– Detta betyder att vår kommun
blir sedd ur ett hållbarhetsperspektiv och det gör oss också
mer uppmärksamma på att ta
tillvara våra resurser i högre
grad än i dag.

Hutskåne är en förkortning
av namnet Hållbar Utveckling Skåne, en partipolitiskt
obunden ideell förening som vill
främja dialogen mellan olika aktörer
i regionen kring hållbar utveckling
av gemensamma miljöer och hållbar social utveckling i det skånska
samhället.
I styrelsen sitter representanter för
Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Lunds stift, LRF,
länsstyrelsen, Sparbanken Syd,
EON, kommunförbundet samt de
tre kommunerna Malmö, Trelleborg
och Staffanstorp.

staffanstorp.se

Prisbelönad Staffanstorpstecknare
Just nu ställer en prisbelönt
Staffanstorpsteckare ut i Konsthallen. Kim W. Andersson växte
upp i Staffanstorp och är idag en
världsberömd serietecknare med
goda minnen från uppväxtåren.
– Jag hade väldigt roligt i
Staffanstorp och ser tillbaka på
min tid här som väldigt trevlig.
Vi tecknade mycket, det kändes
som om det fanns möjligheter,
vi fick massor av uppmuntran
och hade fantastiskt inspirerande lärare, berättar han.
Kim W. Andersson växte upp
på Trekanten och Vindvägen i
Staffanstorp.
Han gick på Centralskolan,
numera Baldersskolan, och har
mest goda minnen därifrån.
– Jag och min bror är konstnärliga, min bror är tatuerare idag.
Vi var alltid intresserade av att
teckna och spenderade stora delar av vår barndom med att rita.
Rosar sina lärare
Sedan sju år bor han i Stockholm med tecknarateljé i Beckers
gamla färgfabrik mellan Liljeholmen och Gröndal. Men Kim
rosar sin uppväxttid i Staffanstorp:
– Vår bildlärare Bengt Bengtsson var en kanonlärare som gav
oss mycket uppmuntran. Han
är involverad i Konsthallen idag
och verkar ha hållit koll på mig
hela tiden, vilket ju är jättekul.
– Just Bengt Bengtsson var en
väldigt uppmuntrande lärare
precis som min gamle musiklärare Povel Randén som tyvärr
gått bort.
Musik var nämligen också ett
av Kim stora ungdomsintressen.
– Jag spelade i ett death metalband, säger Kim och skrattar,
vi hängde alltid i replokalen på
Skåningen.
Han konstaterar att det finns
en koppling mellan det tidiga
musikintresset för death metal
och den seriegenre han idag representerar, romantiska skräckserier – romantic horror.
Men han berättar litet generat
även en annan personlig historia
från ungdomsåren:
– Jag målade en del graffiti,
åkte fast för det också och fick
göra samhällstjänst, kratta löv
för parkförvaltningen, städa på
vinden på fritidsgården. Då var
jag 14 år. Det är ungdomssynder
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Sammanträden
Foto: Johan Kimrin

April-maj 2016
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps
kommun beslut
Kommunfullmäktige
25/4 kl. 18
Kommunfullmäktige är
öppet för allmänheten.
På staffanstorp.se kan du följa
sammanträdet direkt eller när
det passar dig.
Socialnämnden
20/4 kl. 18
Barn- & utbildningsnämnden
26/4 kl. 18
Kim W. Andersson med några av sina kända skapelser.

och inte så vackert, men det är
en del av min historia och det
kom något vettigt ut även av det.
Prisbelönad
I sitt konstnärsskap vrider och
vänder han ofta på temat ung
kärlek, alltid med en surrealistisk touch.
– Jag är inspirerad av japansk
anime, jag läser mycket serier
från hela världen och de är
väldigt bra på skräck i Japan.
Den japanska skräcken passar
väldigt bra i seriemediet, säger
han.
Han började rita serier redan
under skoltiden och första serieprojektet var delvis självbiografiskt med titeln
Staffanstorp tills jag dör.
Han är idag en berömdhet i
tecknarvärlden. 2011 fick han
Svenska Serieakademins Adamssonstatyett med motiveringen
”Kim… är en lysande verbovisuell (ord och bild i samverkan)
berättare. Hans romantiska
skräckserier i novell- och romanformat erbjuder engagerande personporträtt och en
rikedom av sinnrika story- och
bildidéer.”
Kim är mest känd för sina Love
Hurts-serier och han har verkligen lyckats. Via sitt amerikanska förlag, Dark Horse är han
hittills utgiven i USA, Spanien,
Danmark, Norge och Brasilien.
– Dark Horse är mitt favoritförlag, egentligen är det en pojkdröm som gått i uppfyllelse att
få jobbar för dem.

Blivit filmatiserad
I Konsthallen ställer Kim ut ett
urval av sina serieoriginal.
– Alla vet inte att man tecknar en seriesida i 150 procents
storlek. Det blir som tavlor.
Jag kommer att visa original
från mina första böcker, mina
romantiska skräckserier Love
Hurts och från min första serieroman Alena som nu blivit
filmatiserad.
Filmen Alena hade världspremiär på filmfestivalen i Sitges
i Spanien i november, den har
visats på filmfestival i Santa
Barbara i USA och visas nu på
filmfestivaler runt om i världen
fram tills den går upp på svenska biografer i höst.
– Det är en svensk produktion
och är en berättelse om en rad
tjejer. Skådespelarna som medverkar är bland annat Molly
Nutley, Felicia Jankell och Rebecka Nyman. Alena spelas av
Amalia Holm som är ett stort
namn på gång.
Närmast är det utställning i
Staffanstorp 10 april till 22 maj.
– Det ska bli väldigt roligt med
en ”reunion”, säger Kim. Jag
hoppas få möta många gamla
vänner.
FAKTA
Namn: Kim W. Andersson
Yrke: Serietecknare
Ålder: 36 år
Uppvuxen: Staffanstorp
Bor: Stockholm
Familj: Sambo med flickvän, bror
och föräldrar på Österlen
Aktuell: Ställer ut i Staffanstorps
Konsthall 10/4-22/5.

Kultur- & fritidsnämnden
26/4 kl. 18
Miljö- & samhällsbyggnadsnämnden
27/4 kl. 18
Kommunstyrelsen
2/5 maj kl. 18
Socialnämnden
18/5 kl. 18
Tekniska nämnden
17/5 kl. 18
Kommunstyrelsen
30/5 kl. 18
Barn- & utbildningsnämnden
31/5 kl. 18
Kultur- & fritidsnämnden
31/5 kl. 18

Vill du bli ”någons kompis”?
Vill du engagera dig i någon
som behöver stöd och sociala
kontakter?
– Vi söker fler kontaktpersoner till ungdomar och vuxna
med olika slags funktionshinder, både fysiskt, psykiskt och
intellektuellt, berättar projektledare Taina Ahola.
– Syftet med träffarna är att
bidra till en meningsfull fritid,
bryta isolering och skapa
kontakt med en vuxen person
som lyssnar.
Uppdraget som kontaktperson varierar tidsmässigt, det
kan vara ett tillfälle i månaden eller upp till flera gånger i
veckan. Uppdraget som kontaktperson ersätts med arvode
och en omkostnadsdel.
Är du intresserad och vill veta
mer? Kontakta Taina Ahola
046-25 15 37 eller mejla till
taina.ahola@staffanstorp.se
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Översyn av kommunens lokala ordningsföreskrifter
Utökat koppeltvång för hundar,
begränsning av fyrverkerier och
skärpta regler mot förtäring
av alkohol på offentlig plats är
några exempel ur de nya lokala
ordningsföreskrifterna som beräknas gälla från 1 maj.
För första gången sedan 1995
har en allmän översyn gjorts av
de lokala ordningsföreskrifterna
i kommunen. Den nya ordningsstadgan togs av kommunfullmäktige 21 mars och beräknas
börja gälla från 1 maj i år. Den
innehåller bland annat följande
förändringar:
• Koppeltvånget för hundar
utökas från vissa platser som
skolgårdar och parkområ den, till all offentlig plats
inom kommunen utom kommunens hundrastplatser.
• En hund eller katt utan koppel måste bära halsband med
ID-märkning eller kontaktuppgifter till ägaren.
• Det blir inte längre tillåtet att
använda fyrverkeripjäser utan
polistillstånd mer än på nyårsafton kl. 18-03. Ett förbud

Foto: Lisbeth Svensson

införs mot att använda pyrotekniska varor i närheten av
äldreboenden eller platser för
äldreboendeändamål, på kyrkogårdar, begravningsplatser,
samt Bråhögsbadet och 		

idrottsplatser till exempel
Staffans- och Uppåkravallen.
• Sprit, vin och starköl får inte
förtäras på offentlig och 		
allmän plats, utom där
tillåten utskänkning erbjuds.

• För gatumusiker ska krävas
tillstånd om musikanten har
en medhjälpare som ska gå
runt och samla in pengar.
• Cykel- och mopedåkning får
inte ske i Gullåkra motionsspår eller i andra anlagda löpoch motionsspår inom kommunen.
• Affischer får inte skymma
vägmärken och liknande eller
vara trafikfarliga på annat
sätt. De får inte heller fästas
på trafiksignalstolpar eller
vägmärkesstolpar.
• Lastning eller lossning av
gods måste ske utan att 		
brandposter, brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras
och försvåras.
Även tydligare regler för hur
markiser, flaggor och skyltar
får sättas upp samt för gatuförsäljning, med mera, finns i
den nya ordningsstadgan som
i sin helhet kommer att finnas
tillgänglig på staffanstorp.se
så snart länsstyrelsen godkänt
förändringarna.

Kommunen fick 125 nya medborgare
Staffanstorps kommun utökade
sin befolkning 2015 med 125
personer till 23 119 invånare. Vid
årets början fanns 22 994 invånare som vid årets utgång hade
ökat till 23 119 invånare, alltså
med 125 personer. I procent blir
befolkningsökningen 0,54 procent.
– Kommunens befolkning ökade
som mest under maj och juni
2015, berättar utvecklingschef
Bo Gertsson.

Födelseöverskottet, antalet
födda minus antalet avlidna,
var under året sammanlagt 85
personer jämfört med 2014 då
det var 143 personer. Invandringsöverskottet, antalet från
utlandet invandrade minus dito
utvandrade, var 43 personer
jämfört med 2014 då det var 90
personer. Inrikes flyttningsnetto,
antalet inrikes inflyttade minus
inrikes utflyttade, var minus personer. År 2014 redovisades här
ett överskott med 87 personer.

Befolkningsökningen 2015 är
mindre än hälften så stor som
2014.
Totalt har kommunen en befolkningsökning 2015 som
understiger genomsnittet för de
fyra föregående åren. Kommunen har jämförelsevis låga födelse- och invandringsöverskott,
samtidigt som inrikes flyttningsöverskott har förvandlats till ett
flyttningsunderskott.
Antalet födda var det lägsta
under perioden samtidigt som

antalet döda under året ökade
något. Födelseöverskottet halverades mellan 2014 och 2015.
Antalet invandrare minskade
under 2015 samtidigt som
antalet utvandrare ökade något.
Invandringsöverskottet halverades från 2014 till 2015.
– Inrikes inflyttningar och
utflyttningar är i stort sett lika
stora. Föregående års flyttningsöverskott har vänt till ett

Kursen utgår från studiematerialet Med starkare röst som
NSPH, nationell samverkan för
psykisk hälsa, har tagit fram.
– Deltagarna träffas en gång i
veckan i små grupper under sju
till nio veckor för att diskutera
och lära hur det går att påverka
och hur budskap får genomslag,
säger projektledare Taina Ahola.

Tid: Torsdagar kl. 15 med start
28 april.
Plats: Medelpunkten, Pilegården
Torget 7 i Staffanstorp.
Anmälan görs till Taina Ahola
på 046-25 15 37 eller via mejl
till taina.ahola@staffanstorp.se
före 26 april 2016.

Vill du få en ”starkare röst”?
Har du erfarenhet av psykisk
ohälsa? Vill du, tillsammans med
andra, få ökat inflytande? Kom
med och starta Staffanstorps
kommuns första brukarråd för
socialpsykiatrin.
Du kanske redan är med i en
förening eller liknande eller vill
få mer kunskap för att kunna

företräda andra? Nu startar en
kostnadsfri studiecirkel på Medelpunkten för dig som är intresserad av inflytandefrågor och
hur du tillsammans med andra
kan vara med och påverka. Den
första träffen anordnas 28 april.
Studiecirkeln är formad för att
förbereda dig som vill vara med
i brukarråd för socialpsykiatrin.

staffanstorp.se
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Ny larmgrupp ökar tryggheten för våra äldre
Foto: Staffanstorps kommun

En nytillsatt larmgrupp tar hand
om larmfunktionen dygnet runt
sju dagar i veckan för alla inom
Staffanstorps kommun som har
trygghetslarm i sina bostäder.
– Uppgiften finns i kommunens
egen regi sedan första maj i fjor,
berättar enhetschef Ola Bentzen
på vård- och omsorgsförvaltningen.
Hemtjänsten i Staffanstorps
kommun är fördelad mellan
både privata och offentliga aktörer och kunden gör själv sitt
kundval.
Basansvaret för att besvara larm
och tillhandahålla nattpatrull
gick tillbaka till kommunen
första maj förra året.
– Vi såg då ett behov för samordning av trygghetslarmet och
därför har vi skapat en kompetent grupp som finns här enbart
för att svara på larm, berättar
Ola Bentzen.
I larmgruppen ingår fem personer. Två av dessa är alltid i
tjänst mellan kl. 7 och 22, alla
dagar. På nätterna tar en nattpatrull med två personer över
ansvaret.
– Larmgruppen finns på plats
endast för att svara på larm och
består av personer som kan alla
rutiner på ett säkert och tryggt
sätt, vilket är bättre än att uppdraget ska fördelas på många
olika personer inom hemtjänsten som redan är ute och jobbar.

Larmgruppen på väg ut på uppdrag, från vänster Rebecka Lund och Anki Olsson.

Så fungerar det
Trygghetslarmet är rent tekniskt
en högtalartelefon utan lur med
förinställda nummer.
Larmknappen fungerar som en
fjärrkontroll till larmet och bärs
som ett armband eller halsband.
– Man ska ha larmknappen på
sig hela tiden. Den tål även vatten, berättar larmadministratör
Osk Robertsdottir som har det
övergripande ansvaret kring
larmen.
En larmknapp finns också direkt på högtalartelefonen som
brukar vara placerad strategiskt
och är kopplad till huvudjacket.
– När man trycker på larmknappen ringer telefonen upp
oss i larmgruppen. Får vi inget

svar på larmet försöker vi ringa
som vanligt. Får vi inget svar
går vi ut ändå. Vi måste alltid få
kontakt med vår vårdtagare.
– Idag går våra larm över telefonlinjen samt gsm-larm för den
som inte har fast telefonanslutning eller ip-telefoni.
– Vi har idag bara analoga larm
och det har fungerat bra, men
vi överväger att byta teknik. Senare i år inleds en process med
upphandling, då vi successivt
ska byta till digitala larm.
Totalt har idag 397 personer
trygghetslarm i kommunen.
Larmgruppens kontor finns på
Pilegården, men är en mobil
enhet.
– När någon trycker på knap-

pen går signalen till oss, det är
en signal vi inte kan missa. Vi
får direkt upp information om
brukaren, var personen bor, om
det finns ett särskilt vårdbehov.
Om ingen svarar går vi ut och
kollar. Det är bättre att kolla en
gång för mycket.
Larmgruppen har även sidouppgifter med sådant som går att
lägga undan så fort det kommer
ett larm.
– Mellan larmen har vi litet
alltiallouppgifter. Vi måste ju ha
något att göra även lugna dagar.
En av våra sidouppgifter är att
ta hand om Pilegårdens elva
bilar och över 20 cyklar, säger
Osk Robertsdottir.
Det är biståndshandläggaren
som beslutar
Den som har behov av ett
trygghetslarm kan kontakta sin
biståndshandläggare med en
ansökan.
– Alla som har trygghetslarm
har något skäl för detta och det
kan räcka att man känner sig
osäker i hemmet, kanske har
man fallit en gång, säger enhetschef Ola Bentzen.
– Det finns ingen åldersgräns för
att få trygghetslarm utan är behovsprövat. För den som är 75
år eller äldre sker en förenklad
biståndsbedömning.
På staffanstorp.se kan du läsa
mer.

Rensning och röjning i Sockerbruksparken
Sockerbruksparken, ett av våra
grönaste rekreations- och naturområden, genomgår en lättare
ansiktslyftning i vår.
– Under våren arbetar vi med
rensning, röjning, beskärning
och fällning av sjuka, svårt
skadade och döda träd, berättar parkingenjör Karl Andersson. En del buskage röjs också,
främst för att inte skada grenar
och buskar när vi fäller och tar
ut träden. Arbetet utförs i vår
och försommar. Totalt ska ett
tiotal träd tas ner.
– De är antingen sjuka, främst
av askskottsjukan, eller döda,
berättar Karl Andersson. När vi
är klara med rensningen under
våren ska en del återplantering
ske av ädellövträd. Vi tar troli-

gen inte ner alla döda träd utan
främst de som står nära gångvägarna. Det är inte så att det
är farligt att gå i parken, men
vid stormar har en del träd fallit
och den risken minimerar vi nu.
– Vi kommer att lämna enstaka
högstubbar och stockar liggande, inte för att vi städar dåligt
utan för att gynna den biologiska mångfalden.
Unik flora och fauna
Sockerbruksparken är ett helt
unikt och delvis fritt växande
natur- och skogsområde nära
centrala Staffanstorp.
– Detta är en av få miljöer
nära centrum där vi har fullt
uppvuxna träd av olika arter i
riktiga praktexemplar. Därmed
är parken intressant i sig, säger

Karl Andersson (bilden ovan).
– Parken är en relativt rofylld
hörna av Staffanstorp. När det
nya området Sockerstan så småningom börjar ta form på allvar
blir det en ännu mer tillgänglig
och central park.
Det var 1885 som produktionen drogs igång på dåvarande
råsockerfabriken i Staffanstorp.

Sockerbruksparken anlades
strax efter fabrikens tillkomst
och har en mycket rik fauna och
flora.
Här finns hassel, lönn, bok,
ek, björk, lind, hästkastanj och
även gran. Här växer skuggnäva, nejlikrot och getrams.
På våren blommar vintergäck,
snödroppar och svalört. Just nu
brer ramslöken ut sig över stora
områden.
En hel del djurarter och fåglar
håller till i parken, till exempel
fälthare, vildkanin, igelkottar
och flera fladdermusarter. Här
finns även snok och skogsödla
och ur fågelriket iakttas regelbundet både tornfalk, kattuggla,
större hackspett och nötväcka.
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Evenemang
Kulturkalendern
April-Maj 2016
Prylinsamling till Stadsmissionen
Skåne

Lördag 16 april kl. 11-14
Mer information ges av diakoniassistent Inger Nilsson, 046-274 25 06.
S:t Staffans församlingsgård.
Arr. S:t Staffans församling.

Ramslif: Greve Moltke av Säfstaholm

Söndag 17 april kl. 16
Enaktare om greven som hamnar på
ett ålderdomshem och tar med sig
husa och betjänt till hemmet! Medlem
50 kr, övriga 90 kr, ungdom 25 kr.
Anmälan till tea.staf@hotmail.se
S:t Staffans församlingsgård.
Arr. Staffanstorps Teaterförening.

Modevisning

Tisdag 19 april kl. 19
Medlem 40 kr, övriga 60 kr. Anmälan
senast 12/4 till A. Nilsson, 070-644 11
37 eller L. Bredfell, 070-444 78 30.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr. Glimtarna.

Senior i Hjärup: Vandringar i
skånsk natur

Onsdag 20 april kl. 14
Bildspel, naturljud och film med naturfilmaren Göran Johannesson.
Bykrogen, Centrumstigen i Hjärup.
Arr. Medelpunkten.

Öppet café: friskvård

Torsdag 21 april kl. 14
Hjärups församlingsgård.
Arr. Uppåkra församling.

Författarkväll: Jenny Neikell
Torsdag 21 april kl. 19.15
En kväll om smaker, dofter och mikroorganismer. Entré 70 kr. Biljettsläpp
7/4, 046-25 15 94.
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Musik: Kapell Frankell
Fredag 22 april kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Robert Wells 30-årsjubileum

Fredag 22 april kl. 19.30
Entré 500 kr, www.åvanpå.se.
Åvanpå, Tirupsvägen 3, Staffanstorp.
Arr. Åvanpå.

Föredrag: Vad är fibernät? Vilken
nytta har jag som senior?

Bonnamarknad
Fredag 6 maj-söndag 8 maj

Arr: Staffanstorp Stanstorps Rotaryklubb.

Kyrkogårdsvandring i Nevishög
och filmvisning

Måndag 25 april kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.
Orgelmusik
Torsdag 28 april kl. 13
Brågarps kyrka.

Lör 23-sön 24 april kl. 8-17
Staffanstorp Raceway.
Arr. Staffanstorps Hobbysällskap.

Vårvandring

Söndag 24 april kl. 11
Samling vid Hjärups församlingsgård.
Arr. Hjäryps Byalag.

Vårkonsert

Söndag 24 april kl. 17
S:t Staffanssalen.
Arr. S:t Staffans församling.

Söndag 8 maj kl. 12
Nevishögs smedja.

Arr. Staffanstorps Hembygdsförening.

Aktiecafé: Ekonomiska klubben

Torsdag 28 april kl. 15
Medelpunkten, Pilegården.

Andhämtningsmässa
Söndag 8 maj kl. 18
Kyrkheddinge kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Arr. S. Cederpil, Aktiespararna.

Trivselkväll: Åke Hjerpes orkester

Torsdag 28 april kl. 18
140 kr (mat och dryck ingår). Föranmälan senast 26/4, 046-25 12 99.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Författarkväll: Valle Westesson

Torsdag 28 april kl. 19
70 kr. Biljettsläpp 9/4,046-25 12 65.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Valborgsmässofirande

Staffanstorp
Kl. 20.15 Fackeltåg från gröningen
vid Borggårdsskolan. Kl. 20.30 Bålet
tänds. Staffanstorps Musikkår spelar.
Vårtal och vårsånger. Kl. 21.30 Avslutning. Knake- och kaffeförsäljning,
tipsrunda och lotteri.
Arr. Lions Club Vikingen, Staffanstorps Scoutkår Djurslöv & Staffanstorps Scoutkår Torparna
i samarbete med Kultur & Fritid Staffanstorps
kommun.

Hjärup
Kl. 19.45 Fackeltåget avgår från scoutstugan. Kl. 20 Bålet tänds. Välkomsthälsning, sång, tal till våren. Försäljning av korv, fika och godis.
Arr. Uppåkra KFUK/M Scoutkår, Uppåkra IF,
och Hjärups Byalag i samarbete med Kultur &
Fritid, Staffanstorps kommun.

Söndagsöppet i Kulturforum Esarp
Söndag 1 maj kl.13-16
Besök konstnären Theodor Jönssons
bostad och ateljé samt kommunens
skolmuseum.
Kulturforum Esarp (f.d. Esarps skola)
Arr. Kulturforum Esarp, Theodor Jönssons
Stiftelse.

Haydns Lilla orgelmässa

Söndag 1 maj kl. 18
Nevishögs kyrka.

Effekter av viss kost

Måndag 2 maj kl. 19
Caroline Montelius, Lunds universitet.
Hjärups församlingsgård.
Arr. Uppåkra församling.

Danne Stråhed

Tisdag 3 maj kl. 19
Medlem 180 kr, övriga 230 kr, ungdom 50 kr. Anmälan till tea.staf@
hotmail.se.
S:t Staffans församlingsgård.
Arr. Staffanstorps Teaterförening.

Arr. Hjärups Byalag i samarbete med biblioteken i Staffanstorps kommun.

Picknickonsert
Lördag 28 maj kl. 12-15
Balders Hage, Staffanstorp.
Arr. Staffanstorps Musikskola.

Arr. S:t Staffans församling.

Arr. S:t Staffans församling.

Vårracet: radiostyrd bilsport

Arr. Lions Club Staffanstorp.

Lästips för hängmattan
Torsdag 26 maj kl. 19.15
Hjärups bibliotek.

Musik: Bertil Sjöbeck och Torsten
Nordstrand

Måndag 9 maj kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Filmvisning: Den unge Zlatan

Tisdag 10 maj kl. 19
Fredrik och Magnus Gerttens nya
dokumentärfilm.

Arr. CineSkåne & Kultur & fritid Staffanstorps
kommun i samarbete med alla fotbollsföreningarna.

Bo Lundin: Mordets enkla konst
Onsdag 11 maj kl. 19
Medlemshushåll fri entré, övriga 50 kr.
Hjärupslundsskolan.
Arr. Hjärups Byalag med stöd av Kultur &
Fritid Staffanstorps kommun.

Boktips för hängmattan

Onsdag 11 maj kl. 17.30
Staffanstorps bibliotek.

Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Aktiecafé: Ekonomiska klubben

Torsdag 12 maj kl. 15
VD Mikael Nyquist, EDP Consult AB.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. S. Cederpil, Aktiespararna.

Sverigecupen: radiostyrd bilsport
Lördag 14-söndag 15 maj kl. 8-17
Staffanstorp Raceway.
Arr. Staffanstorps Hobbysällskap.

Kafé i Flackarps mölla
Söndag 15 maj kl. 13-16
Arr. Flackarps byförening.

Folkmusik i Uppåkra kyrka
Söndag 22 maj kl. 18
Uppåkra kyrka.
Arr. Uppåkra församling.

Senior i Hjärup
Måndag 23 maj kl. 14
Bykrogen, Centrumstigen i Hjärup
Arr. Medelpunkten.

Bellmanpicknick

Tisdag 24 maj kl. 17
Samling vid Studie S i Staffanstorp för
samåkning.Ta med picknickkorg, ev.
instrument och glatt humör.
Arr. Staffanstorps Naturskyddsförening.

Musik: Humlorna från Veberöd
Onsdag 25 maj kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Vernissage: Konsthistoria
Söndag 29 maj kl. 13-16
Skolor i Staffanstops kommun har
gjort en utställning, pågår 29/5-12/6.
Staffanstorps konsthall.
Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Sommarkonsert: Staffanstorps
Musikskola

Onsdag 1 juni kl. 19
Staffanstorps konsthall.

Arr. Staffanstorps Musikskola & Kultur &
Fritid.

För barn
Sjung med ditt barn! (0-3 år)
Torsdag 21 april kl. 15
Sångstund med Helene Skogspil. Gratisbiljetter från 7/4 på Staffanstorps
bibliotek, 046-25 12 65.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Familjelördag
Lördag 23 april kl. 10-14
Världsbokdagen firas med bokpyssel,
sagor, fika och boktips.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Boulevardteatern: Guji Guji (3-8 år)
En föreställning om likhet och olikhet.

Fredag 20 maj kl. 10
Entré 25 kr. Biljettsläpp 4/5, 046-25
12 65. Staffanstorps bibliotek
Lördag 21 maj kl. 13.30
Entré 25 kr. Biljettsläpp 7/5, 046-25
15 94. Hjärups bibliotek.
Arr. Staffanstorps Teaterförening i samarbete
med biblioteken i Staffanstorps kommun.

Utställningar i Staffanstorps
konsthall
Öppettider: mån-tor 10-19, fre 10-18, lör 10-14
samt sön 13-16 (då utställning pågår).

Kim W Andersson: Serier
10 april-22 maj
Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Konsthistoria
29 maj-12 juni
Skolor i kommunen ställer ut.
Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Utställning i Pilegården
Öppettider: mån-fre 8-17, lör/sön 8-16.

Konstnärsgruppen 5 kulörer
1-29 april
Arr. Medelpunkten, Pilegården.

