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Staffanstorps kommun
Staffanstorps kommun ligger i sydvästra Skåne på slätt-
ten mellan Malmö och Lund. Kommunens läge med 
utomordentligt goda kommunikationer och närheten till 
Sturups flygplats och hamnarna vid sydkusten har gjort 
Staffanstorp till en eftertraktad bostadsort. Kommunens 
befolkning uppgick till 22 296 invånare vid årsskiftet 
2011/2012. Kommunens yta är en dryg kvadratmil.

© Lantmäteriet MS2009/08875, Staffanstorps kommun
Omslagsbild: Ebba Stenkvist vill inte gå upp ur badet, trots att mamma tjatar. 

Foto: Kasper Dudzik.
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Året i sammandrag   Koncernen Staffanstorps kommun uppvisar ett positivt resultat 
på 19,5 mnkr.

  Soliditeten för koncernen är 29%, vilket är två procentenheter lägre 
än föregående år.

  Koncernens finansnetto är -27,3 mnkr. De finansiella intäkterna 
uppgår till 14,6 mnkr. De finansiella kostnaderna uppgår till  
41,9 mnkr. 

  Det underliggande resultatet i Staffanstorps kommun – det vill säga 
resultatet avstämt mot det lagstadgade balanskravet - uppgår till 
14,8 mnkr, vilket är 6,8 mnkr bättre än budget och motsvarar 1,7% 
av skatte intäkter och utjämning.

  I resultatet ingår en exploateringsintäkt på 7,1 mnkr. Intäkten avser 
tomtförsäljning.

  Av kommunens fyra finansiella mål är två uppfyllda. Soliditeten 
inklusive ansvarsförbindelsen är 23,2%. Målet om 25% uppnås ej. 
Resultatet exklusive reavinst uppgår till 1,7% av skatteintäkter och 
utjämning. Målet om 1% är uppnått. Investeringarna i den skatte-
finsierade verksamheten finansieras till 74,5% av årets resultat 
och avskrivningar. Målet var minst 46% som därmed är uppnått. 
Kassa flödet i den avgiftsfinansierade verksamheten ska vara posi-
tivt. Målet är ej uppfyllt.

  Av beställarnämndernas och resultatenheternas verksamhetsbe-
rättelser framgår att måluppfyllnadsgraden varit tillräckligt hög 
med de resurser som tilldelats. God ekonomisk hushållning uppnås 
därmed till stora delar ur ett verksamhetsperspektiv 2011.

Antalet invånare fortsatte att öka och uppgick vid
årets slut till 22 296 (2010: 22 259). Staffanstorp
fortsätter att vara en ”ung” kommun. 28% av
befolkningen är barn och unga under 20 år och  
drygt hälften är i åldern 20-64 år. Endast 18% är  
65 år eller äldre.

Under året fick Staffanstorps kommun goda betyg 
i flera nationella mätningar och blev bland annat 
utsedd som näst tryggaste kommun i Skåne. Ytter-
ligare satsningar har gjorts på att integrera IT i 
skolan och arbetet med att låta lärare och elever 
få tillgång till egen dator fortgår. Kommunens nya 
webbplats lanserades och rönte stor uppmärksam-
het i och med ett utvecklingshopp direkt till webben 
2.0 där öppen källkod och användargenererat mate-
rial är två av ledorden.

Av kommunens fyra finansiella mål är två uppfyllda,
medan soliditeten ej nådde målet. Av kommunens
samtliga mål är 91% helt eller delvis uppfyllda och
god ekonomisk hushållning uppnås därmed
till stora delar.

Året i sammandrag Året i sammandrag
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Vi lägger ännu ett händelserikt år bakom oss. Staffans-
torp fortsätter att hålla en trygg kurs trots en omvärld 
i gungning. Vid årets slut uppvisade kommun en ett 
positivt resultat på 14,8 miljoner kronor. Vi har trots 
en bibehållen låg skatt, kunnat uppnå god ekonomisk 
hushållning i verksamheten och kommunen upp-
nådde två av fyra finansiella mål. Antalet invånare har 
fortsatt att öka, vilket är glädjande. 

Målen för mandatperioden 2010–2014 har fastställts 
i en mandatperiodsbeställning. I denna återfinns fyra 
fokusområden: barn och ungas lärande och välmå-
ende, medborgarnas livskvalitet, attraktiv levnads-
miljö och arbetslinjen – en satsning för framtiden. För 
samtliga fyra fokusområden finns verksamhetsplaner 
som följs upp och presenteras årligen för medborgare, 
brukare och anställda. Detta är ett stort steg framåt 
när det gäller att ta ett helhetsperspektiv på verksam-
heten och bidrar till långsiktighet, ökad tydlighet och 
bättre styrning. 

Under året såldes kommunens fjärrvärmeverk till 
EON för 70 miljoner kronor, ett välkommet tillskott 
i kommunens finanser.  Även processen med att sälja 
det kommunala fastighetsbolaget Staffanstorps-
hus kunde slutföras innan året var till ända. Nya 
fastighetsägare blir KPA Pension, som tar över från 
och med april i år. Det är med stor tillförsikt vi i den 
politiska ledningen lämnar över kommunens bostads-
fastigheter i den nya fastighetsägarens händer och vi 
är övertygande om att förändringen även kommer 
att komma hyresgästerna till gagn. Det är viktigt att 
vi hela tiden frågar oss var invånarnas skattepengar 
gör mest nytta. Kan någon annan än kommunen 
sköta åtaganden lika bra, eller till och med bättre än vi 
själva, ställer vi oss positiva till det. 

IT-satsningen i skolan, där målet är att alla lärare och 
elever ska få en bärbar dator som integreras i verk-
samheten, har fortsatt. Även kommunens webbplats 
har moderniserats och bytt utseende. Webbplatsen 
har blivit mycket omtalad då Staffanstorp är först ut 
bland Sveriges kommuner med att använda öppen 
källkod och användargenererat material. Idag kan 
man genom öppna kommentarer på kommunens nya 
webbplats lämna synpunkter och få svar inom ett 
dygn. Vi försöker hela tiden ta pulsen på vad medbor-
garna tycker.

Framtidens kommun 
tar form

En stor händelse under året var den efterlängtade 
invigningen av Staffansvallen. Denna moderna 
idrottsanläggning skapar helt nya förutsättningar 
för våra idrottsklubbar och förhoppningsvis bidrar 
den även till att sätta Staffanstorp på kartan i regio-
nala idrottssammanhang. Skånes fotbollsförbund 
har redan planer på att förlägga sommarens ung-
domselitfotbollsläger till anläggningen. Planer finns 
också på att arrangera ungdomsfotbollsturneringar 
på Staffansvallen tillsammans med våra vänorter 
Grimmen, Killarney och Wolin. Det visar på vikten 
av internationellt utbyte och glädjande nog är rela- 
tionerna med våra internationella vänorter mer 
intensiva än någonsin. För en ort som Staffanstorp 
betyder det mycket att kunna ta intryck av och få ta 
del av vad som händer i omvärlden. Det hjälper oss i 
vår strävan mot att ständigt förbättra Staffanstorps 
kommun. 

Avslutningsvis vill jag som vanligt passa på att ge 
en eloge och ett stort tack till alla er – anställda, 
kommuninvånare och övriga eldsjälar – som bidrar 
till att göra Staffanstorp till en attraktiv plats att bo, 
verka och leva i. 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Foto: Kasper Dudzik.

”Det bästa med Staffanstorp är att vi 
vet var allting finns och att det är nära 
överallt. Efter att ha gått i skolan här så 
känner vi ju dessutom många, vilket är 
kul. Det blir en gemenskap.”    

Lovis Dittlau, Ellinor Nilsson,  
Amanda Schultz och Michelle Fredriksson.
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Framtidens kommun – perspektiv 2038, är ett av de 
viktigaste styrdokumenten för kommunen och ska föl-
jas av alla verksamheter. Visionsarbetet har inne burit 
många förbättringar. Dialogen med medborgarna har 
förenklats och fördjupats genom en ny webbsida, en 
ny nedladdningsbar app för smartphones och läsplatt-
or. Inför kommunens 60-årsfirande 2012, genomför-
des en rad workshops med kommunens föreningar 
och medborgare i syfte att skapa en hembygdsstrategi.  
Mötena ägde rum under hösten 2011 och fokuserade 
på att låta deltagarna skapa en berättelse om de goda 
platserna i Staffanstorp. Berättelsen kommer att 
återskapas som ett spel i en nedladdningsbar app för 
mobiltelefoner. Appen kommer i sin tur att lanseras i 
samband med 60-års firandet. 

En viktig beståndsdel för att kvalitetssäkra arbetet 
är att genomföra kontinuerliga omvärldsanalyser 
och delta i jämförande undersökningar, regionalt, 

nationellt och internationellt. Det ger en indikation 
på i vilken riktning kommunen rör sig och vilka fak-
torer som avgör framgångsrika utvecklingsprocesser. 
Staffanstorp har placerat sig högt i flera nationella 
mätningar, bland annat vad gäller trygghet, levnads-
miljö och näringslivsklimat. 

En trygg kommun
2011 placerade sig Staffanstorp på andra plats i Skåne 
och på plats 12 i landet i mätningen om Sveriges säk-
raste kommuner att bo och leva i. Det sammanvägda 
värdet består av summan olyckor, bränder, våldsbrott, 
inbrott och stöld per 1000 invånare.

Det var fjärde året i rad rapporten ”Öppna jäm-
förelser Trygghet och Säkerhet” publicerades.  
Rapporten tas fram av Sveriges Kommuner och 
Landsting i samverkan med Myndigheten för  
samhällsskydd och beredskap.

Aktiv företagarort
Även när det gäller det lokala företagarklimatet 
placerar sig Staffanstorp i det högre skiktet. Kommun-
en har under de senaste åren klättrat uppåt i Svenskt 
Näringslivs kommunranking över det bästa företags-
klimatet och förra året placerade kommunen sig på 
plats 22 av Sveriges 290 kommuner. 

Detta är resultatet av ett mycket målmedvetet 
arbete, som har inneburit kontinuerlig dialog med 
företgar na, bland annat genom luncher med före-
tagare och politiker, företagsbesök och lyhördhet 
över vilka processer som kan förenklas i företagens 
kontakt med kommunen. 

Satsningen på bolaget Business Port Staffanstorp, 
som kommunen äger gemensamt med näringslivet, har 
ytterligare stärkt samarbetet mellan aktörerna.   

Attraktivt som boende och skolkommun
Sedan 2002 utser Lärarförbundet varje år Sveriges 
bästa skolkommuner. Rankningen ska inspirera kom-
muner att satsa på skolan och framförallt på dem som 
skapar den goda skolan – elever, lärare och skolledare. 
I undersökningen tittar man bland annat på kriterier 
som lärartäthet, sjukfrånvaro, meritvärde och antal 
godkända elever. I 2011 års undersökning placerade 

Framtidens kommun har tagit  
flera steg framåt

sig Staffanstorp i den översta fjärdedelen av kommun-
erna (plats 73) och på 12:e plats i Skåne. 

Staffanstorps kommun placerar sig även högt i tid-
ningen Fokus årliga undersökning om bästa boende-
kommun. 2011 kom kommunen på 37:e plats. Bäst 
betyg får kommunen när det gäller förutsättningarna 
för unga och familjer. 

Utmaningar inom miljöområdet
Staffanstorps kommun arbetar aktivt med hållbar ut-
veckling och miljöfrågor. Under året har en risk- och sår-
barhetsanalys genomförts och en rapport sammanställts 
som identifierar risker och sårbara objekt i kommunen 
relaterade till klimatförändringar. Rapporten, som fick 
nationellt genklang, är ett led i Staffanstorps strävan 
mot att klimatanpassa kommunen. 

Det kvarstår dock en del utmaningar att arbeta 
med på miljöområdet. Staffanstorps kommun har 
framförallt koncentrerat sitt miljöarbete på att arbeta 
aktivt med miljöcertifiering av skolor och förskolor 
samt material- och energiåtervinning. Det senaste 
exemplet på energisnåla byggnader är byggnaden som 
innehåller omklädningsrum och klubblokaler på den 
nyinvigda multiarenan Staffansvallen. Byggnaden 
uppfyller kraven för en så kallad Green Building- 
certifiering, vilket innebär att husets energiförbruk-
ning är 25 procent lägre än de krav som ställs i Bo-
verkets byggregler.

Byggnaden som innehåller omklädningsrum och klubblokaler på den nyinvigda multiarenan 
Staffansvallen uppfyller kraven för en så kallad Green Building-certifiering.

Foto: Ivar Sjögren.

Staffanstorps vänort Grimmen bjuder på korv och surkål.
Foto: Ivar Sjögren.

Alla kunde prova på olika idrottsaktiviteter vid invigningen av 
Staffansvallen. Foto: Ivar Sjögren.
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Staffanstorps kommun fortsätter även ligga i framkant och satsa på IT 
och ny teknik i skolan och förskolan.. Foto: Ulrika Vendelbo.

Kommunöversikt Kommunöversikt

”Framtidens kommun – perspektiv 2038” kombine-
rar den traditionella översiktplanen med att utveckla 
kommunens identitetsbärare: hembygd, livsoas, 
tidskvalitet, stadsliv och inspiration. En annan viktigt 
utgångspunkt har varit den starka kopplingen mellan 
fysisk planering och mjuka strategiska frågor, som till 
exempel omsorg och skola.

– Vi vill att framtidens kommun ska återspeglas på 
webben och väljer därför att hoppa över en genera-
tions webbar och föreställer oss vilken typ av webb-
platser som kommer efterfrågas om 30 år, säger Ingela 
Richardson, kommunikationsstrateg i Staffanstorps 
kommun. 

Alla inlägg besvaras inom 24 timmar
Den nya webbplatsen har öppen källkod och mycket 
användargenererat material. Med användargenererat 
material syftar kommunen på möjligheten att gå in 
och kommentera alla inlägg. Ambitionen har hållits 
hög. Alla kommentarer ska få ett relevant svar inom 
24 timmar från kommunen. Hittills har det kommit in 
cirka 150 kommentarer i månaden. 

– Den nya webben är helt byggd i öppen källkod, 
(WordPress), så vi är inte styrda av avtal med någon 
speciell leverantör. Det gör oss mer självständiga och vi 
har möjlighet att dra nytta av andras lösningar online 
vilket sparar resurser, fortsätter Ingela Richardson. 

Framtidens kommun nu också på webben
– Vi har även creative commons-licensierat allt  
material som är publicerat på vår webb, så att vem 
som helst får använda det om de anger källa, någon-
ting som ligger helt i tiden.

Internationellt uppmärksammad
Webbplatsen är även plattformsoberoende med en 
adaptiv design som anpassar sig till dator, smart-
phone eller läsplatta, vilket har rönt internationell 
uppmärksamhet. När Ethan Marcotte, den adaptiva 
webbdesignens fader, listar sina 20 favoritwebbar, är 
Staffanstorps kommuns nya webbplats en av dem. 
Han älskar framförallt den nya webbens lekfulla och 
enkla design. 

– Det är otroligt roligt att vår webb fått så stort 
genomslag. Många har hört av sig från hela landet 
för att höra mer om vår webbplats och jag har varit 
och föreläst, bland annat för Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL), fortsätter Ingela Richardson. 

Ny app för smartphones och läsplattor
Staffanstorps kommun har även tagit fram en ny app-
likation, en app, för smartphones och läsplattor. 

Det övergripande syftet med appen är, precis som 
med webben, att främja interaktionen mellan med-
borgare och kommun ytterligare, kommenterar  
Ingela Richardson 

– I appen finns till exempel möjlighet att rapportera 
om någonting är fel, genom att skicka in en bild. Det 
finns även en kartfunktion där du kan hålla mobil-
kameran över ett landskap för att se vad som finns där: 
en skola, ett bibliotek eller någonting annat, säger  
Mattias Hedenrud, IT-strateg på Staffanstorps kommun.

Under 2012 ska appen även innehålla Nöjd kund 
index-undersökningar, uppdelade per verksamhets-
område. Då är det möjligt för varje skola, förskola 
och alla andra verksamheter inom kommunen att se 
sitt eget betyg i konsumentundersökningen.

– Appen är ett sätt att uppmuntra till kommunika-
tion och interaktion med medborgarna, att förena 
nytta med nöje, vilket vi är väldigt nöjda med, avslutar 
Mattias Hedenrud.  

I september 2011 invigdes den hett efterlängtade Staff-
ansvallen under stor pompa och ståt. Fotbollscup med 
cheerleaders, sambafotbollsskola och cirkusskola med 
Cirkus Cirkör var några av festligheterna som ramade 
in invigningsdagen.

Det tog två år och en ansenlig summa pengar att 
bygga anläggningen, men för många invånare, inte 
minst alla idrottsklubbarna, var det värt väntan. Idag 
innehåller Staffansvallen fyra nya fotbollsplaner, en 
kastplan, en ny kansli- och omklädningsbyggnad och 
ett måldomartorn. För de fyra lokala föreningarna 
som ska dela på idrottsplatsen – Staffanstorps GIF, 
Staffanstorps AI, Kyrkheddinge IF och S:t Staffan 
Saviours AFC –  innebär det betydliga förbättringar i 
både träningsutrymme och klubblokal. Kommunens 
förhoppning är att anläggningen inte bara kommer 
att utnyttjas av idrottsklubbarna utan även av skolan i 
närheten, allmänheten och pensionärsföreningar. Det 
ska vara aktivitet både dag och kväll för att utnyttja 
den nya idrottsplatsen maximalt. 

På sikt hoppas kommunen att Staffansvallen ska 
hysa olika ungdomsturneringar samt regionala turne-
ringar och events. Skånes fotbollsförbund har redan 
planer på att förlägga sommarens ungdomselitfotbolls-
läger till anläggningen. På detta sätt blir anläggningen 
även en angelägenhet för fler än bara Staffanstorps-
borna. Planer finns också på att arrangera ungdoms-
fotbollsturneringar på Staffansvallen tillsammans med 
vänorterna Grimmen, Killarney och Wolin.

Staffansvallen 
– ett mecka för idrottsföreningarna

Med pompa och ståt invigdes Staffansvallen i september. 
Foto: Ivar Sjögren.

Staffanstorps kommuns nya hemsida har fått mycket  
uppmärksamhet.
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Med över 23 000 ädelmetallföremål och ett forn-
nordiskt tempel som tillhör upptäckterna hittills och 
många fler fortfarande under jord, är Uppåkra en 
av de mest spännande internationella arkeologiska 

Förstudie genomförd av Stiftelsen Uppåkra 
Arkeologiska Center (UAC)

platserna att utforska. Studien konkluderar att det 
finns en stor potential för att attrahera en regional 
marknad, då cirka 3,5 miljoner människor bor inom 
en 10 mils radie från platsen.  

Ny modell
Det finns även utrymme på marknaden för en ny 
modell av kulturella erfarenheter, som skiljer sig från 
den traditionella museimodellen. Uppåkra är en plats 
av europeisk betydelse och intresse. Som ekonomiskt, 
politiskt och religiöst maktcentrum för en stor del av 
Skåne, är dess samlingar inkörsporten till många olika 
teman som ansluter mänsklighetens historia till våra 
liv idag. 

Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center (UAC) gav 
i september 2011, efter en internationell upphandling, 
Ralph Appelbaum Associates (RAA) i uppdrag att 
utföra en genomförbarhetsstudie för ett vetenskapligt 
arkeologiskt center i Uppåkra.

En katalysator
Enligt studien kommer UAC att leverera många 
fördelar till närområdet. Dess påverkan kommer att 

Kommunöversikt

Många intresserade vill veta mer om utgrävningen. 
Foto: Carolina Ask.

Allt som hittas kartläggs minutiöst. Foto: Carolina Ask.

bli såväl ekonomisk som social, samt fungera som 
en katalysator för att främja innovation och lärande 
i Skåne. UAC är tänkt som en livfull förlängning 
av Lunds universitet söder om dess huvudsakliga 
universitetsområde, på ett liknande sätt som forsk-
ningsanläggningarna European Spallation Source 
(ESS) och MAX IV åt norr skapar center i världsklass 
med vetenskaplig spetskompetens. Tillsammans 
bildar dessa projekt en stark axel med kunskap som 
utgår från och återges till universitetet och kulturarvet 
i regionen. Tillsammans med ESS och MAX IV kom-
mer UAC att medverka till att höja profilen för Skåne 
såväl nationellt som internationellt. 

Skapar nya jobb
UAC kommer vidare att komplettera existerande 
turist- och fritidsutbud inom kulturarv i regionen 
och uppmuntra till besök på andra turistattraktioner 
som kan vara av intresse. Studien räknar också med 
att centret kommer att skapa nya jobb, både som en 
direkt följd av själva centret, men också på grund 
av att fler besöker regionen och spenderar pengar i 
närområdena.     

Planen är att UAC ska öppna för allmänheten år 
2017, samma år som Lunds universitet firar 350- 
årsjubileum. Besöksprognosen förväntas bli över  
100 000 besökare per år.

Foto: Carolina Ask.
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Fem år i sammandrag

Antal invånare 31 december

Skattesats (kr) 

Antal årsarbetare

Skatteintäkter generella statsbidrag och 
utjämning, netto (mnkr)

Verksamhetens nettokostnad (mnkr)

Verksamhetens nettokostnad per invånare

Finansnetto (mnkr)

Årets resultat (mnkr)

Nettoinvesteringar (mnkr, exkl markinköp)

Eget kapital (mnkr)

Eget kapital per invånare (kr)

Extern låneskuld (mnkr)

Anläggningslån per invånare (kr)

Skuldsättningsgrad (%)

Rörelsekapital (mnkr)

Soliditet  exkl. ansvarsförbindelse (%)

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse  (%)

Koncernen

Årets resultat

Soliditet %

Finansnetto

* exklusive realisationsvinst

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

Så används skattepengarna

100 kronor i skatt till kommunen 
användes under 2011 så här:

46 kronor till förskola och skola

17 kronor till äldre- och handikappomsorg

13 kronor till gymnasie- och vuxenutbildning

11 kronor till övrig verksamhet (administration,  

räddningstjänst, fysisk och teknisk planering)

6 kronor till teknisk verksamhet (gator, vägar 

och grönytor)

4 kronor till kultur- och fritidsverksamhet

3 kronor till individ- och familjeomsorg

Finansiella intäkter 1%
Exploateringsintäkter 1%
Skatter 70%
Generella bidrag 8%
Taxor och avgifter 4%
Försäljningsintäkter 1%
Bidrag 4%
Försäljning av verksamheter 5%
Hyror och arrenden 2% 
Reavinst 5%

 2% 70%

 4%
1%

4%

 1%
 1%

 5%

 5%

8%

Kommunens intäkter

 2007 2008 2009 2010 2011

 21 208 21 667 21 949 22 259 22 296

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

 1003 946 873 928 940

 737,0 777,4 803,0 853,7 888,2

    731,4 774,7 781,3 844,5 840,0

 34 456  35 754 35 598 37 937 37 674

 14,4 14,7 15,0 16,6 10,5

 20,0 15,9* 36,5* 25,5* 14,8*

 13,3 29,4 42,5 65,3 80,9

 547,3 564,7 601,4 627,3 686,0

 25 785 26 064 27 403 28 177 30 767

 0 0 0 162,7 284,9

 0 0 0 4 402 9 105

 20,6 21,1 25,2 34,5 39,6

 32,4 1,0 64,9 90,7 237,3 

 79,4 78,9 74,8 65,5 60,4

 25,0 25,7 26,4 25,5 23,2

 
 35,9 32,8 35,6 41,5 19,5 

 29 31 32 31 29

 -21,1 26,4 -11,4 -12,9 -27,3

Kommunen



16 17

Kommunstyrelsen 2011 – 2014

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

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 
2010-11 – 2014-12

Moderata Samlingspartiet 19

Centerpartiet 2

Folkpartiet liberalerna 3

Kristdemokraterna 1

Socialdemokraterna 10

Miljöpartiet 2

SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1

Staffanstorpspartiet 1

Sverigedemokraterna 2

TOTALT 41

Ledamöter kommunstyrelsen, från vänster: Annica Carlstedt, Nino Vidovic, Pierre Sjöström, Helene Öhman, 
Torbjörn Lövendahl, Michael Sandin, Christian Sonesson, Carina Dilton, Liliana Lindström, Bertil Persson, 
Yvonne Nilsson, Henrik Lethin. Laila Olsen saknas på bilden. Foto: Ulrika Vendelbo.

Kommunöversikt

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

Organisation kommunen

Ersättare kommunstyrelsen, från vänster: Olle Benner, Werner Unger, Björn Stigborg, Shkurte Xhemajli, Solveig 
Ohlsson,  Berit Lagergren, Anders Olin, Ralph Friberg, Eric Tabich, Björn Magnusson. Pia Jönsson, Pierre Lindberg 
och Eric Hamilton saknas på bilden. Foto: Ulrika Vendelbo.

Kommunöversikt

Tekniska nämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Kommunfullmäktige

Revisorer Valnämnden

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

Kommunens samlade verksamhet

Kommunkoncernen

Kommunens 
koncernföretag

        Minst 20% innehav

Staffanstorp Centrum AB     100%

      • Staffanstorps Energi AB 
        -Staffanstorps Energi Försäljnings AB 

      • Staffanstorpshus AB 
        -Staffanstorps Kommunfastigheter AB 
        -Stanstad II KB 

Business Port Staffanstorp AB

AB Malmöregionens avlopp 15%

SYSAV 3,3%

Sydvatten AB 2,8%

Kommunassurans Syd 
Försäkringsaktiebolag 1,9%

Kommuninvest AB 0,3%

Kommunens egen 
verksamhet

Samägda företag utan 
betydande inflytande

PEAB Sverige AB
-Gata/väg
-VA-ledningar

Green Landscaping AB
-Grönytor 
-Idrottsanläggningar utomhus

Kraftringen Service AB
-Gatubelysning

SITA Sverige AB  
-Hushållsavfall

Bergkvarabuss
-Skolskjutsar

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

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

  kommunen har ett huvudansvar för att tjänsten erbjuds kommunmedborgarna

  verksamheten annars skulle ha utförts i egen regi

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

Samres
-Färdtjänst

Sodexo
-Städning
-Kost ordinärt boende

Attendo Care
-Särskilt boende

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

Fogdaröd 
-Särskilt boende 
-Boende för funk-
tionshindrade

Bokebo
-Särskilt boende

HSB Skåne
-Särskilt boende

Häggenäs
-Särskilt boende

 

Carema Orkidén
-Boende för funk-
tionshindrade

Assistansia
-Personlig assistans

Ekbacka
-Boende för funk-
tionshindrade

Sydassistans
-Personlig assistans

”Staffanstorp är litet och tryggt, alla 
känner alla. Jag är visserligen född i 
Trelleborg, men har bott här i Staffans-
torp hela livet.”    

Filip Winqvist
ung Staffanstorpsbo

Foto: Kasper Dudzik.
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Världsekonomin i gungning

Stora stimulanser har satts in i för att ta hand om 
dåliga krediter och en expansiv finanspolitik har 
bidragit till att hålla räntorna låga. Enligt all logik 
skulle dessa insatser ha skapat en självförstärkande 
positiv spiral med högre efterfrågan, fler jobb och en 
starkare tillväxt men dessa väntade effekter lyser med 
sin frånvaro. Tillväxten i EU bedöms uppgå till runt 
en procent år 2012 och bli något högre i USA vilket 
inte är tillräckligt för att arbetslösheten ska minska. 

Världens hopp står istället till Asien och andra ut-
vecklingsregioner med stabil tillväxt, låg skuldsättning 
och stigande löner vilket innebär dels viktig avsättning 
för exporterande företag, dels förbättrad konkurrens-
kraft i väst.

Något stabilare i Sverige
Den svenska exporten är starkt exponerad mot  
Europa vilket gör oss särskilt beroende av utveckling-
en i denna region. Mycket beroende på balans i den 
offentliga sektorns ekonomi och betydande överskott 
i den privata sektorn ser det något lite ljusare ut för 
Sverige vars tillväxtprognos uppgår till 1,6% år 2012 
och 2,5% år 2013. Med denna blygsamma utveckling 

Året 2011 kan ur prognossynpunkt liknas vid en berg- och dalbana. Året startade med 
en betydande optimism och lättnad över att världsekonomin slutligen tycktes ha lämnat 
finanskrisen bakom sig. Det dröjde dock inte länge förrän en alltmer samstämd pessimism 
började slå rot. Den hade sin utgångspunkt i turbulensen på finansmarknaden, svaga till-
växttal i USA och Kina, hög inflation med tillhörande åtstramningar i tillväxtmarknaderna, 
höga råvarupriser och bankkris samt svaga statsfinanser i delar av Europa.
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Befolkningsutveckling antal invånare

kan man konstatera att några magra år väntar. Först 
framåt 2014 och 2015 väntas Sverige vara tillbaka på 
en balanserad nivå då varken låg- eller högkonjunktur 
råder. Det ska dock påpekas att prognoserna bygger 
på att skuldkrisen på sikt klaras upp under ordnade 
former även om det svaga tillståndet i södra Europa 
väntas bestå under lång tid. 

Den svaga efterfrågan i ekonomin medför att syssel-
sättningsutvecklingen nu väntas öka endast margi-
nellt. Det är först om 3 till 4 år utvecklingen väntas  
tar fart och arbetslösheten minska från dagens 8%  
till 6%.

Som nämnts ovan har den offentliga sektorn hittills 
klarat den ekonomiska krisen bra. År 2010 utveckla-
des utgifterna nästan i samma takt som inkomsterna 
och för 2011 översteg inkomstutvecklingen utgifts-
utvecklingen så att de offentliga finanserna stärktes 
något.

Magra år framöver
Staffanstorps kommuns verksamheter har samman-
taget bedrivits utan några större budgetavvikelser. Det 
goda resultatet förklaras främst av en engångsintäkt 

avseende försäljningen av fjärrvärmeverket och högre 
skatteintäkter än väntat. Utvecklingen av arbetade 
timmar är viktiga för kommunerna då dessa påver-
kar den reala utvecklingen det vill säga kommunens 
”köpkraft”. Under 2010 och första halvan av 2011 
utvecklades arbetsmarknaden på ett sätt som påver-
kade skatteunderlagsutvecklingen oväntat positivt. 
Med detta som utgångspunkt i budgetarbetet för 
2012 förutspåddes en fortsatt god återhämtning. 

Som framgått ovan, vände vinden i världsekonomin 
under sommaren och hösten, vilket påverkat de flesta 
planeringsparametrar. För 2012 och 2013 väntas 
antalet arbetade timmar ligga kvar på i princip samma 
nivåer som 2011 varför en negativ avvikelse avseende 
skatteintäkterna 2012 är att vänta. För 2013 väntas 
skatteunderlaget öka med endast 2,7%. 

Oron på de finansiella marknaderna har skapat stor 
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Befolkningsstruktur antal invånare och ålder

Män

Kvinnor

Demografi för Staffanstorps kommun 2005–2011

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

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

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

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

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

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

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

Tabellen visar åldern vid årsskiftet. Källa: SCB

osäkerhet kring finansnettots utveckling. Med fortsatt 
höga investeringsvolymer ökar ränterisken samtidigt 
som likviditets- och pensionsportföljen kan komma 
att generera lägre avkastning än väntat. 

För att matcha ovanstående risker finns en reserv 
för oförutsedda händelser 2012 som uppgår till drygt 
16 mnkr. Med den information som finns tillhands i 
dagsläget är reserven förbrukad. 

För mandatperioden 2011–2014 har kommun-
fullmäktige beslutat att den ekonomiska långtidspla-
neringen ska främja fortsatt finansiell styrka och en 
stabil kommunal verksamhet genom konjunkturcyk-
ler och perioder av stora infrastrukturella satsningar. 
Ett mått på långsiktig ekonomisk styrka är soliditeten 
som enligt beslut inte får understiga 21% år 2014. 

Denna nivå är inte orimlig men kräver kontroll och 
stort fokus på budgetföljsamhet. Det kan konstateras 
att ”magra år” väntar.

Invånarantalet fortsätter att öka 

Staffanstorps kommun har haft en konstant ökning 
av det totala antalet invånare sedan år 1990. Under 
2011 ökade antalet invånare från 22 259 till 22 296 
personer. Ökningen är totalt 37 invånare (0,2%). 
Skillnaden mellan inflyttade och utflyttade är flytt-
ningsnettot och utfallet för 2011 blev ett underskott 
på 23 invånare.

Befolkningsstrukturen i visar att Staffanstorp är en 
”ung” kommun. Andelen barn och ungdomar (0-19 
år) är 28%. Den arbetsföra befolkningen utgör 54% 
och den äldre (65 år och äldre) 18% av Staffanstorps 
totala befolkning.

I följande tabell visas Staffanstorps kommuns be-
folkning indelad i åldersklasser. Den åldersklass som 
har störst procentuell ökning mellan åren 2006 till 
och med 2011 är 65-79 år med en ökning på 32%. 

Därefter kommer åldersgruppen 80 år och däröver 

med 31% och 0-6 åringar med 13%. De övriga 
klasserna har var för sig ökat med måttliga 3%. Den 
ökande andelen äldre medför att behoven av olika 
former av äldreomsorg ökar. Behovet av barnomsorg 
har också ökat under sexårsperioden.
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Kommunen
Ekonomisk prioritering

Verksamhetsmässig prioritering

-Barn och ungas lärande och välmående

-Arbetslinjen – En satsning för framtiden

-Medborgarens livskvalitet i fokus

-Attraktiv levnadsmiljö

Totalt

 

 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt
 2  2  

  

 9 7 

 2 3 1 

 2 10 2 

 6 7 0

 21 27 5

Kommunens måluppfyllelse

Analyser

År Kvarstående  Arbetslösa Sökande  
 sökande  som har fått
 totalt  arbete

2006 1 213 310 67

2007 913 250 50

2008 970 289 63

2009 1 128 358 64

2010 1 144 294 83

2011 1 107 316 64

Källa: Arbetsförmedlingen

Staffanstorps kommuns kvarstående sökande, 
arbetslösa samt sökande som erhållit arbete.

Kommunfullmäktige har fastställt mål som klargör 
hur mycket pengar som får gå till löpande verksam-
het, hur verksamheterna ska finansieras samt nivån 
för det finansiella sparandet. Dessa mål bildar en 
definition av vad som ska anses vara god hushållning 
finansiellt. 

Kommunfullmäktige har under slutet av 2011 även 
antagit den så kallade mandatperiodbeställningen 
som anger årsvis för mandatperioden vad som ska 
genomföras för att uppnå de uppställda målen. Till 
mandatperiodbeställningen har fogats en genomför-
andeplan där de aktiviteter anges, som ska bidra till 
att uppfylla målen. Aktiviteterna ger tillsammans en 
definition av vad som verksamhetsmässigt ska anses 
vara god hushållning.

För samtliga avvikelser mot uppsatta mål finns 
åtgärdsförslag angivna. Anledning till avvikelserna 

God hushållning

mot de verksamhetsmässiga målen är genomgående att 
genomförandeplanens mål fastställts sent under året. 
De ekonomiska målen uppnås till 50%. 

Orsaken till att målet avseende soliditeten inte 
uppnås kan förklaras av att nivån fastställdes innan 
sänkningen av diskonteringsräntan, som används för 
beräkning av pensionsskulden, var känd. Kassaflödet 
i den avgiftsfinansierade verksamheten är negativ och 
avviker därmed mot målsättningen. Positivt kassa-
flöde kan uppnås efter den översyn av VA-taxan som 
pågår

Det kan därmed konstateras att verksamheterna i 
allt väsentligt bedrivs inom de ramar som angivits för 
en önskvärd finansiell ställning och utveckling. För 
mer detaljerad information hänvisas till dokumentet 
”God hushållning 2011”.

Analyser

Av kommunens mål är 91% helt eller delvis uppfyllda. Därmed bedrivs verksamheterna 
i allt väsentligt inom de ramar som angivits för en önskvärd finansiell ställning och ut-
veckling.
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Antal färdigställda lägenheter

Småhus

Flerbostadshus

Ungdomsensemblen Saduté. Foto: Christopher Fossto.

Fler småhus och flerbostadshus
Under året 2011 färdigställdes 56 småhus och  
27 lägenheter i flerbostadshus.

Arbetslösa i Staffanstorp
Öppet arbetslösa är arbetssökande (16–64 år) som 
aktivt söker och omgående kan ta ett jobb på arbets-
marknaden. De kvarstående sökande består av samt-
liga inskrivna i slutet av månaden respektive år. 
Tabellen till höger visar Staffanstorps kommuns kvar-
stående sökande, öppet arbetslösa samt sökande som 
har fått arbete:

Andelen öppet arbetslösa i Staffanstorps kommun år 
2011 var enligt arbetsförmedlingens definition 2,4% 
(2010, 2,2 %). I riket var andelen öppet arbetslösa år 
2011 enligt denna definition 3,6% (2010, 3,6 %).

Under år 2007 sjönk antalet kvarstående sökande 
i jämförelse med tidigare år. Den sjunkande trenden 
bröts under 2008. 

Under 2008 och 2009 medförde den kärvare 
arbetsmarknaden ett ökat antal arbetslösa. Under år 
2010 minskade de öppet arbetslösa rejält för att öka 
något igen under år 2011.
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Den kommunala redovisningen regleras av Kom-
munallagens åttonde kapitel samt av Lag om Kom-
munal redovisning. Dessutom lämnar Rådet för 
kommunal redovisning rekommendationer för den 
kommunala redovisningen. Staffanstorps kommun 
följer dessa.

Kostnader för timanställda samt mer- och över-
tid som avser december månad men utbetalats 
i januari har periodiserats till rätt bokföringsår.

Staffanstorps kommun har beslutat att bidra 
till statlig infrastruktur i två fall, dels till ut-
byggnad av södra stambanan samt till järn-
vägsutredning av Simrishamnsbanan. Beloppen 
är bokförda dels i balansräkningen men även 
som periodiserad kostnad i resultaträkningen.

Den sammanställda redovisningen har upprätt-
ats enligt förvärvsmetoden och med hänsyn 
till specificering enligt proportionell konsoli-
deringsmetod som innebär att belopp som 
inkluderas i den sammanställda redovisningens 
resultat- och balansräkning motsvarar ägd 
andel i företaget.

Tillgångar och skulder samt intäkter och 
kostnader har upptagits till så stor del som 
motsvarar ägd andel. Därefter har interna  
mellanhavanden eliminerats med ägd andel.

Enligt rekommendation från Rådet för kom-
munal redovisning (RKR) nr 7.1 : 2006 ska 
i kommunens årsredovisning finnas en redo-
görelse för utvecklingen av medel avsatta för 
framtida pensionsutbetalningar. Kommunen 
har fattat beslut om policy för kapitalför-
valtning av pensionsmedel i december 1999. 
Denna policy har följts till fullo under året.

Avvikelse från rekommendationen har skett 
genom att Staffanstorps kommun periodiserar 
det tillfälliga konjukturstödet mellan 2010 
och 2011. 8 mnkr överföres via balansavstäm-
ningen till 2011.

Staffanstorp redovisar anslutningsavgifterna 
som en periodiserad intäkt i resultaträkningen 
och följer därmed gällande rekommendation.

Redovisningsprinciper

Skatteintäkter redovisas enligt rekommendation 
4.2 och periodiseras till det år då den beskatt-
ningsbara inkomsten intjänas av den skatt-
skyldige. Definitiv slutavräkning för 2010 är 
resultatförd med 600 kr/invånare och prelimi-
när slutavräkning för 2011 beräknas till  
+727 kr/invånare.

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

Löneskatt på 24,26 % ingår i pensionsåtagan-
dena.

Materiella anläggningstillgångar har i balans-
räkningen upptagits till anskaffningsvärdet 
minus planenliga avskrivningar. 

Avskrivningarna sker enligt rak nominell me-
tod, och påbörjas när tillgången tas i bruk, och 
följer SKL:s rekommendationer om avskriv-
ningstider.

En investering är allt med ett inköpspris över 
0,5 basbelopp och med en ekonomisk varaktig-
het på 3 år eller mer och där inköpet dessutom 
inte är att betrakta som utbyte.

Exploateringstillgångarna är bokförda som 
omsättningstillgångar och redovisas löpande. 

Ord och uttryck

Avskrivningar
Planmässig årlig nedsättning av anläggningstillgångars 
värde.

Avsättning
Ekonomiska förpliktelser vars storlek och betalningstid-
punkt inte är helt bestämd. Den vanligaste avsättning-
en avser pensionsåtagande gentemot de anställda.

Balansräkning
Sammanfattning av tillgångar, skulder och eget kapital 
vid en given tidpunkt. Ger mycket information om 
kommunens ekonomiska styrka genom jämförelser 
bakåt i tiden.

Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar och skulder och består av 
anläggningskapital (skillnaden mellan anläggningstill-
gångar och långfristiga skulder) samt av rörelsekapital 
(skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfrist-
iga skulder).
  
Internränta
Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anlägg-
nings- och omsättningstillgångar) som utnyttjas inom 
en viss verksamhet.

Kapitalkostnader
Benämning för internränta och avskrivningar. 

Kassaflödesanalys
Visar hur kommunen har finansierat sin verksamhet, 
det vill säga varifrån pengarna har kommit och hur de 
har använts. Här ingår samtliga inbetalningar och utbe-
talningar, även investeringsutgifter och inkomster. Skill-
naden mellan tillförda och använda medel ger årets 
kassaflöde, eller hur de likvida medlen har förändrats.

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

Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter efter avdrag för investerings-
inkomster med mera.

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

Noter
Detaljerade upplysningar om de poster som ingår i 
resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.

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

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på de redovis-
ningsperioder till vilka de hör.

Resultaträkning
Visar årets finansiella resultat och hur det uppkom-
mit mellan två givna datum. Resultaträkningen talar 
om för oss vad driften av verksamheterna kostat. 
Verksamhetens 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 tillgångarna, det  
vill säga graden av självfinansierade tillgångar.

Tillgångar
Delas in i anläggningstillgångar (fastigheter, inventa-
rier, långfristiga fordringar m m) och omsättningstill-
gångar (likvida medel, kundfordringar, förråd m m).

tkr = tusen kronor
mnkr = miljon kronor

Analyser Analyser
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Kommunens finansiella målsättning anger att resultatet ska vara minst 1% av skatteintäkter 
och utjämning. Årets resultat efter balanskravsavstämningen utgör 1,7% av skatteintäkter 
och utjämning. Kommunallagen anger att kommunens resultat måste vara positivt. Årets 
resultat är positivt för fjortonde året i rad.  

Finansiell analys kommunen

Resultat och kapacitet
Årets resultat
För 2011 budgeterades 8 mnkr, vilket motsvarar 1% 
av skatteintäkter och utjämning. Årets resultat inklu-
sive reavinst uppgår till 6,6% och årets resultat efter 
balanskravsavstämningen till 1,7% av skatteintäkter 
och utjämning. Det finansiella målet om 1% av skatt-
er och utjämning uppfylls 2011.

Nettokostnaderna minskade i förhållande till 
budget med 35,8 mnkr, beroende på reavinsten/för-
luster på 56,3 mnkr netto och exploateringsintäkter 
på 7,1 mnkr. Bruttokostnaderna steg i förhållande till 
budget.

Teknisk verksamhet har erhållit extra medel med 
7,6 mnkr avseende beläggning och snöröjning. 
Beställarnämnderna har en budgetavvikelse på -0,6 
mnkr och resultatenheterna uppvisar ett resultat på 
-7,5 mnkr. Det budgeterade resultatet för resultat-
enheterna var -3,3 mnkr. De största avvikelserna inom 
nämnderna finns hos socialnämnden +6 mnkr och 
barn och utbildningsnämnden -6,4 mnkr.

I den avgiftsfinansierade verksamheten gick VA-
verket med -7,8 mnkr och renhållningen med  
+1,2 mnkr. 

Skatteintäkterna inklusive generella bidrag och ut-
jämning ökade med 22 mnkr i förhållande till budget. 
Staffanstorp har en tidig budgetprocess, där prognos-
erna för skatteintäkter och konjunkturbidrag är av 
tidigt datum varför osäkerhetsfaktorerna är större.

Resultatet för kommunens olika delar kan samman-
fattas på följande sätt:

Nämndernas verksamhet -0,6 mnkr

Resultatenheter -7,5 mnkr

Avgiftsfinansierad verksamhet    
exkl fjärrvärme -4,2 mnkr

Finansnetto -2,6 mnkr

Skatter och utjämning +22,0  mnkr

För utförlig analys och kommentarer hänvisas till  
texten under respektive nämnd eller resultatenhet.

Årets resultat är positivt för fjortonde året i rad.
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Avstämning av balanskravet mnkr
Resultat före avstämning av balanskravet 58,7

Avgår nettoreavinster -56,3

Uttag från pensionsmedelsförvaltningen 4,4

Särskilt konjunkturstöd    8,0

Årets resultat  14,8

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

Mellan 2010 och 2011 ökade verksamhetens netto-
kostnader exklusive reavinster med 6,2%, medan 
skatteintäkterna inklusive statsbidrag och utjämning 
ökade med 4,1% en utveckling som måste vända. 
Under femårsperioden 2007–2011 har nettokost-
naderna ökat med 22,6% medan skatteintäkterna 
med mera har ökat med 20,5%. Dock bör tilläggas att 
reavinster, t ex  vid försäljningen av fjärrvärmeverket, 
inte ingår i dessa siffror.

Verksamhetens intäkter 2011 inkluderar intäkter 
från exploateringsverksamheten på 7,1 mnkr som 
avser markförsäljning. Denna uppnås genom att vi 
följer Rådet för Kommunal Redovisnings idéskrift 
om hur redovisning av exploateringsverksamheten 
bör hanteras. Denna anser att markförsäljningar ska 
resultatföras när ägarbyte/-försäljning sker. Kommun-
ens nedlagda kostnader för så kallade anläggningar 
– gator och vägar ska aktiveras när de är färdigställda 
och kan tas i bruk. 

Personalkostnaderna ökade med 6,2% under 2011 
beroende på att nya verksamheter tillkommit (kort-
tidsskolan, ungdomssatsningen) eller verksamheter 
som utökats, t ex Resurscentrum. Antalet tillsvidare-
anställda årsarbetare ökade med 12 personer under 
2011 till 940.
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mnkr 2011 2010 2010-2011 2007-2011
   ökning % ökning % 

Verksamhetens  896,3 844,2 6,2 22,6
nettokostnader 
exkl. reavinster

Skatteintäkter  888,2 853,7 4,1 20,5
inkl. generella 
statsbidrag och 
utjämning 

Finansnetto 10,5 16,6 -37,0 -27,8 

2007          2008          2009         2010          2011

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och finansnetto 
exkl. reavinst %

97,3
97,6

95,5

97,1

99,8

Kommunallagens krav på god hushållning ur ett fi-
nansiellt perspektiv ställer större krav än balanskravet 
och varierar från kommun till kommun beroende på i 
vilken ekonomisk situation kommunen befinner sig. 

Rent generellt kan sägas att en kommun för att 
stärka sin långsiktiga betalningsberedskap bör ha ett 
resultat som inflationsskyddar det egna kapitalet samt 
som långsiktigt täcker investeringarna i den skatte-
finansierade verksamheten. Staffanstorp uppfyller 
detta mål.

Finansnettot blev 10,5 mnkr 2011. Detta är 2,6 mnkr 
sämre än budget. Avvikelsen beror främst på ökade 
räntekostnader. Finansnettot minskade med 36,7% 
mellan 2010 och 2011. Under perioden 2007-2011 
har nettot i genomsnitt legat på 14,2 mnkr. 

Utdelningar i fonder och ränteintäkter på grund av 
god likviditet samt låga eller inga räntekostnader för 
externa anläggningslån är orsaken till det historiskt 
höga finansnettot. Under åren 2007–2009 hade kom-
munen inga anläggningslån. 98 mnkr togs upp i nya 
lån under 2010 bland annat på grund av köpet av de 
återstående 50% av Staffanstorps Energi AB samt för 
den del av investeringarna som inte finansieras med 
egna medel. Under 2011 togs anläggningslån upp till 
ett värde av 105 mnkr främst till följd av förvärvet av 
fastigheten 1:33, Sockerstan, men också för den del 
av året investeringar som inte finansierats med egna 
medel. Ökade räntekostnader samt lägre utdelningar 
och ränteintäkter från fonder och likviditet gör att 
finansnettot minskar.  

Nettokostnadsutvecklingen
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och finans-
netto visar hur stor del av skatteintäkterna som går till 
den löpande verksamheten. Enligt definitionen av god 
hushållning ska de löpande kostnaderna i förhållande 
till intäkterna understiga cirka 98%. Medel att finan-
siera investeringar och amorteringar ska genereras. 
Nivån är en ”tumregel” för en hållbar ekonomisk 
utveckling över en konjunkturcykel.

I genomsnitt under perioden 2007–2011 ligger 
verksamhetens nettokostnader på 97,5% av skatte-
intäkter och finansnetto. Högt finansnetto har tidig-
are gjort att nyckeltalet kunnat hållas nere.

Ökningstakten för nettokostnaderna är avgörande 
för en långsiktigt hållbar ekonomi. Nyckeltalet bör 
inte överstiga 98%.
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Avsättningar mnkr      2010      2011

Pensioner 10,7 13,4

Infrastrukturanläggning 0,5 0,2

Garantibesiktningar 0,5 0,5

Totalt 11,7 14,1

Skuldsättning mnkr      2010      2011

Avsättningar 11,7 14,1

Långfristiga skulder 162,7 284,9

Kortfristiga skulder 155,9 150,6

Totalt 330,3 449,6

Skuldsättningsgraden har fortsatt att öka under 2011 
med 5,1 procentenheter, i förhållande till föregående 
år. De kortfristiga skulderna har minskat något medan 
de långfristiga skulderna har ökat med 122,2 mnkr 
beroende på nyupptagna anläggningslån, avseende 
bland annat finansiering av investeringarna.

En detaljerad redovisning av investeringarna åter-
finns i slutet i detta dokument samt under respektive 
verksamhets redovisning. Genomsnittlig investerings-
nivå under de senaste fem åren är 46,7 mnkr.

Finansiering av investeringarna
Kommunerna kan finansiera investeringar genom 
egna medel, som genereras genom överskott i resultat-
räkningen och avskrivningar, eller genom externa lån. 
Målsättningen är att investeringarna i den skattefinan-
sierade verksamheten minst ska finansieras till 46% 
med egna medel.

Årets investeringar i den skattefinansierade 
verksamheten har finansierats helt med egna medel. 
Frånräknas reavinsten blir motsvarande siffra 74,5%. 
Målet är uppfyllt.

Soliditetsutvecklingen
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
ekonomiska styrka och anger eget kapital i procent 
av de totala tillgångarna. Soliditetsutvecklingen sedd 
över tiden är av stort intresse. Målsättningen är att 
soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen inte ska 
understiga 25% år 2011.

Soliditetsutvecklingen inklusive pensionsför-
pliktelsen ligger 2011 på 23,2% vilket innebär en 
försämring med 2,3 procentenheter i förhållande till 
föregående år. Målet uppnås ej.

Orsaken till detta förklaras i sin helhet av den sänkta 
diskonteringsräntan, som används för beräkningen 
av pensionsskulden, vilket inte var känd då nivån för 
målsättningen fastställdes. Kommunens långsiktiga 
finansiella styrka minskar till följd av att de långfristiga 
lånen har ökat liksom avsättningarna och ansvarsför-
bindelsen.

Skuldsättningsgrad
Den del av kommunens tillgångar som finansieras med 
främmande kapital benämns skuldsättningsgrad.  
I skuldsättningsgraden ingår följande parametrar:

 Avsättningsgrad. En avsättning är en skuld vars 
storlek inte är känd vid bokslutstillfället, exempel-
vis pensionsåtagandet.

 Långfristig skuldsättningsgrad. Skulder som förf aller 
till betalning senare än ett år från bokslutsdagen.

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

Skatte- och nettokostnadsutveckling 
per invånare
I en sund ekonomisk utveckling finns en följsamhet 
mellan nettokostnadsökningen per invånare jämfört 
med skatteintäktsökningen per invånare.

Mellan 2010 och 2011 har nettokostnaderna per 
invånare minskat med 0,6 procentenheter, medan 
skatteintäkterna har minskat med 0,9 procentenheter. 

Skatte- och nettokostnadsutveckling 
per invånare exkl. reavinst %

2007         2008         2009         2010 2011

3,2

4,83,0

Nettokostnad per invånare
Skatteintäkt per invånare

3,9

2,0

-0,6

6,6
6,0

3,9

2,4

2007          2008          2009          2010         2011

Nettoinvesteringar mnkr

29,4

42,5

13,3

67,3

80,9

2007        2008         2009         2010         2011

Soliditetsutveckling %

79,4 78,9
74,8

26,4

65,5
60,4

Inkl. ansvarsförbindelseExkl. ansvarsförbindelse

25,0 25,7 25,5 23,2

2007           2008         2009           2010         2011

Skuldsättningsgrad %

21,1

25,2

34,5

39,6

20,6

2007         2008        2009         2010         2011

Rörelsekapital  mnkr

32,4

1,0

64,9

90,7

237,3

Avsättningarna ökade med 2,3 mnkr vilket förklaras 
av att den numera också innehåller ålders- och efter-
levandepensioner till förtroendevalda med heltids-  
eller deltidsuppdrag.

Risk – kontroll
Betalningsförmåga på kort sikt 
Ett sätt att mäta kommunens betalningsförmåga på 
kort sikt är rörelsekapitalets storlek. Rörelsekapital är 
skillnaden mellan omsättningstillgångar och kort-
fristiga skulder.

Rörelsekapitalet har ökat under 2011. Anledning-
en till ökningen är lägre kortfristiga skulder och större 
omsättningstillgångar. Omsättningstillgångarna ökar 
främst till följd av att mark som används till blivande 
exploateringsprojekt har flyttats från markreserven 
och omklassificerats från anläggningstillgångar till 
omsättningstillgångar. De kortfristiga placeringarna 
har ökat på grund av den turbulens på finansmarkna-
den som uppstod under senare delen av året.

Analyser

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

Finansnettot bidrar positivt till årets resultat med 
10,5 mnkr, en försämring mot föregående år med  
6,1 mnkr. Detta är främst en följd av ökade räntekost-
nader på anläggningslånen samt lägre utdelningar m 
m från  penningportföljförvaltningen. 

Uttag ur pensionsportföljen är gjord med 5,4 mnkr 
för 2010 och 4,4 mnkr för 2011. Vid balanskravs-

Sett över femårsperioden 2007–2011 har netto-
kostnaderna per invånare ökat med 17% medan 
skatte  intäkterna per invånare har ökat med 14%. Stora 
positiva finansnetton har bidragit till utvecklingen.

Investeringar
Nettoinvesteringar är kommunens investeringsut gifter 
minus investeringsinkomster. Numera redovisar kom-
munen anslutningsavgifterna som en periodiserad 
intäkt i resultaträkningen och följer därmed gällande 
rekommendation. Investeringsvolymerna har legat på 
en hög nivå under hela femårsperioden 2007-2011.

De största posterna är åtgärder inom VA-området, 
Staffansvallens idrottsplats, IT-investeringar inom 
skolan samt försköningsarbeten. 
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avstämningen tillförs dessa uttag resultaträkningen.
Överskottslikviditeten är placerad i hedgefonder, 

svenska räntebärande fonder samt svenska och 
globala aktier. Marknadsvärdet var per 2011-12-31 
151,8 mnkr och anskaffningsvärdet uppgick till  
151,5 mnkr.

För ytterligare information om placeringarna  
hänvisas till bilagan Finansiella rapporter.

Borgensavgift har erhållits från Staffanstorpshus 
AB med 3 mnkr.

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

Borgensåtaganden mnkr

Staffanstorpshus AB           1 320,0

Sydvatten                25,0

Staffanstops Tennisklubb                  4,0

Sysav pensionsutfästelser                  2,7

Malmöregionens Avlopp AB  0,6

SBAB Kommunalt förlustansvar                 0,2
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en avgift till KPA, som förvaltare, som motsvarar det 
årets beräknade intjänade pensionsförmåner. 2011 
inbetalades 7,4 mnkr inkl. löneskatt i premie. 

Pensionsutbetalningarna uppgick till 19 mnkr inkl. 
löneskatt. Budgeterad summa var 18,7 mnkr, således 
en avvikelse på -0,3 mnkr.

Den avgiftsbestämda delen av pensionsåtagandet 
disponeras helt av den anställde för eget val av förvalt-
are. Summan uppgår till cirka 4,5% av lönesumman 
och var 2011 17,8 mnkr inkl. löneskatt.

Avsättningen, som främst avser garanti- och sär-
skild avtalspension ökade med 2,7 mnkr under 2011, 
främst på grund av att den numera också innehåller 
ålders- och efterlevandepensioner till förtroendevalda 
med heltids- eller deltidsuppdrag.

Ansvarsförbindelsen som avser pensionsrätt  in-
tjänad till och med 1997, ökade 2011 med 40 mnkr, 
till största delen beroende på den sänkta diskonter-
ingsräntan.

Långsiktigt innebär pensionsförpliktelserna en stor 
risk och är en generationsfråga. 

Genom att betala ut hela den avgiftsbestämda delen 
samt att trygga en del av ansvarsförbindelsen genom 
långsiktig kapitalförvaltning, skjuts en mindre del av 
pensionsåtagandena på framtidens skattebetalare.

Kommunen har ett överskott på 576 tkr i över-
skottsfonden hos KPA. Enligt rådet för kommunal 
redovisning ska kommunen redogöra för ett even-
tuellt överskott i årsredovisningen. Överskottet ska 
dock inte redovisas i balans- eller resultaträkningen. 
Överskottet används i första hand till att betala index-
eringspremier vid årsskiftet. Därefter kan eventuellt 
resterande överskott användas till annan premie-
betalning.

Medel avsatta för framtida pensioner
Pensionsportföljen per 2011-12-31 är värderad till 
cirka 132 mnkr. Anskaffningsvärdet uppgår till cirka 
125 mnkr. Det finns ett orealiserat resultat i portföljen 
på cirka 6 mnkr. Syftet med placeringarna är att möta 
framtida utbetalningar från pensionsskulden (den så 
kallade ansvarsförbindelsen) upparbetad till och med 
1997-12-31. 

Undanträngningseffekten på grund av avtalspen-
sionsutbetalningarna bedömdes bli besvärande från 
och med 2009, varför de sparade medlen började an-
vändas för att ”kapa” utbetalningstopparna.

Normalläget i portföljen är 60% aktier och 40% 
räntebärande placeringar/alternativa placeringar. 

Kapitalförvaltningen med de nya förvaltarna är 
upphandlad 2009 och är ett rent så kallat specialist-
mandat utan allokeringsansvar hos förvaltarna.  

Allokeringsansvaret vilar på koncernfinanschefen. 
För att stärka denna roll anlitas en extern finansiell 
rådgivare som kvartalsvis ger förslag till förändringar 
i portföljen. 

Under 2011 har portföljens totala värde minskat 
med 6,3% samtidigt som index minskat med 1,9%. I 
absoluta termer är värdeminskningen cirka 13 mnkr.

Totalportföljen har från start (2009-07) ökat med 
5,6% jämfört med ett index på 7,9%.

Det är endast svenska räntebärande värdepapper 
som gått bättre än jämförbart index under 2011. 

  
Budgetredovisning och prognossäkerhet
Ett mått på den kontroll kommunens beslutsfattare 
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 del-
årsrapport tagits fram. Det prognostiserade resultatet 
mot balanskravet var vid första uppföljningen i 
februari 24,7 mnkr. Delårsrapporten i augusti pekade 
på ett resultat på 17,6 mnkr som ska jämföras med 
bokslutets 14,8 mnkr.

Tillsammans uppvisar nämnderna en budgetav-
vikelse på -0,6 mnkr exklusive exploateringsintäkt 
på 7,1 mnkr. Störst avvikelse har Barn- och utbild-
ningsnämnden med -6,4 mnkr. Bokslutsanalyser finns 
under respektive nämnd senare i detta dokument. 
Resultatenheterna uppvisar ett resultat på -7,5 mnkr, 
-4,1 mnkr sämre än budget.

Kommunstyrelsen beslutar om resultatöver-
föringar mellan åren.

Nämnd Budget 2011 Bokslut 2011 Avvikelse 

Politisk verksamhet 2 920 2 974       -54

Kommunstyrelsen 101 305 95 995    5 310 varav 7 110 avser exploateringsintäkt

Tekniska nämnden 50 490 49 172 1 318 

Samarbetsnämnd 2 1 485 1 099 386

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -920 -591  -329

Kultur- och fritidsnämnden 32 805 32 651       154

Barn- och utbildningsnämnden 496 920 503 303 -6 383 

Socialnämnden 185 350 179 306    6 044

Summa 870 355 863 909 6 446

Redogörelse enligt RKR
mnkr      2010 2011

Avsättning för pensioner  -10,7 -13,4 

Pensionsförpliktelse -383,0 -423,1 

Finansiell placering, 
bokfört värde 124,0 125,5 

Totala förpliktelser minus
finansiell placering
(bokfört värde) -269,7 -311,0 

Finansiella placeringar,
marknadsvärde 145,0 132,1 

Marknadsvärde minus
bokfört värde 21,0 6,6 

Summan av realisations-
vinster/förluster 0,0 0,0 

Realiserad/orealiserad vinst/
förlust, procent av bokfört värde 16,9 5,3 2007         2008         2009         2010         2011

Finansnettots utveckling mnkr

14,4 14,7 15,0 16,6

10,5

Borgensåtagandet per invånare är cirka 60 tkr.

Pensionsförpliktelser  
Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgår till 
436,5 mnkr. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 
redovisas inom linjen i balansräkningen som ansvars-
förbindelse och uppgår till 423,1 mnkr inkl. löneskatt. 
Pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 
redovisas inom linjen som en ansvarsförbindelse 
i balansräkningen och uppgår till 13,4 mnkr inkl. 
löneskatt. Kommunen har valt en försäkringslösning 
för huvuddelen av intjänade pensionsförmåner som 
annars skulle ha redovisats under ”Avsatt till pensio-
ner”. Detta innebär att kommunen årligen betalar 
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Finansiell analys koncernen

Resultat och kapacitet
Årets resultat
Koncernen Staffanstorps kommun, där förutom kom-
munen även moderbolaget Staffanstorps Centrum AB 
med dotterbolagen Staffanstorpshus AB och Staffans-
torps Energi AB ingår uppvisar ett positivt resultat på 
19,5 (41,5) mnkr.

Staffanstorps Centrum AB har under året köpt de 
aktier som kommunen tidigare ägde i de ingående 
dotterbolagen.

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

Staffanstorps Centrum AB har varit vilande sedan 
1996, men har under året blivit moderbolag i bolags-
koncernen.

En betydande del av Staffanstorps kommuns verk-
samhet bedrivs som entreprenader. Se organisations-
schema på sida 18.

Årets resultat, före elimineringar, fördelar sig enligt 
nedan:

Staffanstorps kommun             58,8

Staffanstorpshus AB                  -41,7

Staffanstorps Energi AB             5,6

Staffanstorps Centrum AB 2,4*

*=(SCABs egen verksamhet)

Soliditet
Soliditeten för koncernen minskade under året med 
2 procentenhet till 29% till största delen beroende på 
ökad upplåning i kommunen samt på negativt resultat 
i Staffanstorps Centrum AB.

Soliditeten i kommunen och de olika bolagen framgår 
nedan.
 
 2010       2011   

Staffanstorps kommun 65,5% 60,4%
(exklusive pensionsförpliktelse)

Staffanstorpshus AB 10,8% 7,1%

Staffanstorps Energi AB 62,9% 68,4%

Koncernen Staffanstorps kommun, där förutom kommunen även ett antal kommunala 
bolag ingår, uppvisar ett positivt resultat på 19,5 (41,5) mnkr.

2007         2008           2009         2010          2011

Rörelsekapital mnkr

65,7

123,5

154,3

299,7

78,4

Rörelsekapital
Ett mått på betalningsförmågan på kort sikt är 
rörelsekapitalet, det vill säga omsättningstillgångarna 
minus de kortfristiga skulderna. Under 2011, liksom 
under de senaste åren, överstiger omsättningstill-
gångarna de kortfristiga skulderna och ett positivt 
rörelsekapital erhålls.

Koncernen har ett rörelsekapital för 2011 på 
299,7 (154,3) mnkr. Omsättningstillgångarna ökar 
främst till följd av att mark som används till blivande 
exploateringsprojekt har flyttats från markreserven 
och omklassificerats från anläggningstillgångar till 
omsättningstillgångar. De kortfristiga placeringarna 
har ökat på grund av den turbulens på finansmarkna-
den som uppstod under senare delen av året. 

Finansnetto
Koncernen fortsätter att uppvisa ett negativt finans-
netto främst beroende på räntekostnader hos Staffans-
torpshus AB.

Det positiva finansnettot för 2008 berodde på att kon-
cernen Staffanstorpshus erhållit resultat från andelar i 
koncernföretag med 61 mnkr. 

Intäkter
Koncernens intäkter har minskat från föregående år 
från 288 till 278 mnkr.

Investeringar
Anläggningstillgångarna har under året ökat med 27 
mnkr till 2 066,8 mnkr. Avskrivningarna var 51,4 
(47,7) mnkr. För utförlig analys och kommentarer 
hänvisas till texten under respektive företag längre 
fram i årsredovisningen. 

AnalyserAnalyser

Årets resultat mnkr

2007         2008          2009         2010 2011

35,9
32,8

35,6

41,5

19,5

2007          2008          2009         2010        2011

Soliditet %

31 32
2929

31

2007          2008         2009         2010         2011

Finansnetto mnkr

-11,4 -12,9

26,4

-21,1
-27,3
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Kommunen KoncernenResultaträkning 
mnkr

 

 Not Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut

  2010 2011 2011 2010 2011 

    

Verksamhetens intäkter 1 160,7 246,5 145,5 292,4 334,3

varav exploateringsnetto  3,6 7,1  3,6 7,1

varav reavinst   0,3 56,7  0,3 56,7

Verksamhetens kostnader 2 -985,7 -1 063,7 -999,3 -1042,7 -1 123,0

varav reaförluster   -0,4   0,4

Avskrivningar 3 -19,5 -22,7 -22,0 -47,7 -51,3

Verksamhetens nettokostnader  -844,5 -840,0 -875,8 -798,0 -840,0

Skatteintäkter  4 758,1 801,4 774,5 758,1 801,4

Generella statsbidrag o utjämning 5 95,6 86,8 83,7 95,5 86,8

Finansiella intäkter 6 18,3 16,2 16,8 13,1 14,6

Finansiella kostnader 7 -1,7 -5,7 -3,7 -26,0 -41,8

Resultat före extra ordinära poster  25,8 58,7 -4,4 42,7 21,0

Skattekostnad     -1,2 -1,5

Resultat före avstämning mot balanskravet  25,8 58,7 -4,4 41,5 19,5

 

Avstämning mot balanskravet      

Nettoreavinster  -0,3 -56,3   

Uttag från pensionsmedelsförvaltning  5,4 4,4 4,4  

Särskilt konjukturstöd  -8,0 8,0 8,0

Året resultat  22,9 14,8 8,0  

Kommunen KoncernenBalansräkning 
mnkr

 

 Not Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut

  2010 2011 2011 2010 2011

      

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillg 8 363,3 396,5 402,9 1 783,9 1 857,3

Mark,byggnader o tekn.anl.  322,5 353,6  1 506,7 1 541,0

Pågående nyanläggningar     169,4 184,0

Maskiner och inventarier  40,8 42,9  107,8 132,3

Finansiella anläggningstillgångar 9 347,8 351,1 283,1 203,1 209,5

Summa anläggningstillgångar  711,1 747,6 686,0 1 987,0 2 066,8

Omsättningstillgångar         

Fordringar inkl. förråd 10 103,7 94,3 75,4 144,1 174,6

Exploateringsverksamhet 11 11,8 22,9 13,1 11,8 22,9

Förprojekt exploatering 12  56,8   56,8

Kortfristiga placeringar 13 74,1 149,9  75,9 149,9

Kassa och bank 14 56,9 64,0 222,3 121,1 99,8

Summa omsättningstillgångar  246,5 387,9 310,8 352,9 504,0

Summa tillgångar  957,6 1 135,6 996,8 2 339,9 2 570,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 15     

Ingående eget kapital  601,5 627,3 633,2 642,6 715,4

Årets resultat   25,8 58,7 8,0 41,5 19,5

Summa eget kapital  627,3 686,0 641,2 684,1 734,9

       

Avsättningar 16      

Avsättning för pensioner   10,7 13,4 15,7 10,7 13,4

Avsättningar för skatter      10,5 12,3

Övriga avsättningar   1 0,7  2,7 0,7

Summa avsättningar   11,7 14,1 15,7 23,9 26,4

         

Skulder       

Långfristiga skulder 17 162,7 284,9 156,4 1 433,2 1 605,1

Kortfristiga skulder 18 155,9 150,6 183,5 198,7 204,4

Summa skulder  318,6 435,5 339,9 1 631,9 1 809,5

Summa eget kapital,        

avsättningar och skulder  957,6 1 135,6 996,8 2 339,9 2 570,8

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER      

Pensionsförpliktelser 19 383,0 423,1 384,9 383,1 423,2

Övriga borgensåtaganden 20 1 301,7 1 352,5 1 382,9 1 427,40 1 488,5

AnalyserAnalyser
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Kassaflödesanalys 
mnkr

Kommunen Koncernen

 Not Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut

  2010 2011 2011 2010 2011

  

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Årets resultat före extraord. post. 21 25,8 58,7 12,9 42,8 21,0

Just. för av- och nedskrivningar 22 19,5 23,4 15,4 47,7 51,3

Ökning / minskning av avsättning. 23 -4,3 2,3 -0,2 -0,4 2,5

Just. för övriga ej likvidpåv. poster 24 -5,4 -23,2 -1,0 -19,6 -21,4

      

Medel från verksamheten före       

förändring av rörelsekapital  35,6 61,2 27,0 70,5 53,4

      

Ökning (-)/minskning(+) kortfristiga fordringar -28,1 9,4 0,0 21,0 -30,7

Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder -27,7 -5,2 -3,3 -25,1 5,7

Ökning(-)/minskning(+)exploatering  1,3 -67,9 0,0 1,3 -67,9

Ökning(-)/minskning(+)kortfristiga placeringar -74,2 -75,8  -74,2 -74,0   

  

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE       

VERKSAMHETEN  -93,1 -78,3 23,7 -6,5 -113,5

      

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Förvärv materiella anläggninstillg. 25 -109,4 -89,4 -37,8 -232,5 -73,4

Förs. materiella anläggningstillg. 26 0,3 56,6 0,0  0,0

Förvärv finansiella anläggningstillg. 27 -117,2 -21,7 0,0  -6,4

Förs. finansiella anläggningstillg. 28 115,1 17,4 0,0 14,1 0,0

      

MEDEL FRÅN INVESTERINGS-      

VERKSAMHETEN  -111,2 -37,1 -37,8 -218,4 -79,8

      

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån 29 160,8 122,9 0,0 210,0 172,4

Amortering av skuld 30 -1,1 -0,5 0,0  -0,5

Ökning långfristiga fordringar 31 -58,9 -1,0 1,0 0 -1,0

Minskning långfristiga fordringar 32 0,6 1,1 0,0 0,9 1,1

      

MEDEL FRÅN FINANSIERINGS-      

VERKSAMHETEN  101,4 122,5 1,0 210,9 172,0

      

ÅRETS KASSAFLÖDE  -102,9 7,1 -13,1 -14,0 -21,3

      

Likvida medel vid årets början  159,8 56,9 68,2 135,1 121,1

Likvida medel vid årets slut  56,9 64,0 55,1 121,1 99,8 

Noter
mnkr 

Kommunen Koncernen

   Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

   2010 2011 2010 2011

      

Verksamhetens intäkter  1     

Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen  604,0 694,3 371,6 429,1

varav exploateringsnetto   3,6 7,1 3,6 7,1

varav realisationsvinst vid avyttring av anläggningstillgångar 0,3 56,7 0,3 56,7

Avgår interna poster/elimineringar inom koncernen  -443,3 -447,8 -79,2 -94,8

Verksamhetens intäkter   160,7 246,5 292,4 334,3

- Statsbidrag   27,3 31,0   

- Barnomsorgsavgifter   17,3 17,6   

- Äldreomsorgsavgifter   12,0 12,7   

- Hyror och arrenden   12,0 14,4   

- Försäljning av verksamhet   16,5 19,7   

- Försäljningsmedel   8,3 8,1   

- Reavinster   0,3 56,7   

- Övrigt   67,0 86,3   

      

Verksamhetens kostnader  2     

Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen  1 429,0 1 511,5 1 121,9 -1 217,8

Avgår interna poster/elimineringar inom koncernen  -443,3 -447,8 -79,2 94,8

Verksamhetens kostnader   985,7 1 063,7 1 042,7 -1 123,0

- Personalkostnader inkl. pensioner   450,6 469,2   

- Material   31,7 34,3   

- Hyror och fastighetsservice   76,2 77,5   

- Transporter och resor   8,0 8,2   

- Försäkringsavgifter och riskkostnader   1,8 3,9   

- Köp av verksamhet   331,0 352,1   

- Data- och telekommunikation   3,7 3,4   

- Övriga främmande tjänster   12,5 11,7   

- Bidrag   25,2 26,6   

- Övrigt   45,0 76,8   

      

Avskrivningar       3     

Avskrivningar    18,9 22,7 -47,7 -51,3

Nedskrivning materiella anläggningstillgångar  0,6 0,0 0,0 0,0

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 0,0 0,0  

Summa    19,5 22,7 -47,7 -51,3

       

Skatteintäkter  4     

Preliminär skatteinbetalning   747,6 782,1 747,6 782,1

Preliminär slutavräkning innevarande år   10,0 16,1 10,0 16,1

Slutavräkningsdifferens föregående år   0,5 3,2 0,5 3,2  

Summa    758,1 801,4 758,1 801,4  

  

AnalyserAnalyser
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Noter forts.

mnkr

Kommunen Koncernen

   Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

   2010 2011 2010 2011

      

Generellt statsbidrag och utjämningsbidrag 5     

Inkomstutjämningsbidrag   86,6 74,1 86,5 74,1

Regleringsbidrag   5,6 22,7 5,6 22,7

Intäkt frånkommunal fastighetsavgift   31,4 31,9 31,4 31,9

Kostnadsutjämningsavgift   -15,3 -6,6 -15,3 -6,6

Regleringsavgift      

Utjämningsavgift LSS   -34,1 -35,3 -34,1 -35,3

Tillfälligt konjukturstöd   21,4 0,0 21,4 0,0

Summa    95,6 86,8 95,5 86,8

       

Finansiella intäkter  6     

Utdelning aktier andelar    2,8  2,8 

Utdelning fonder    10,7 9,7 10,7 9,7

Ränteintäkter   2,0 3,4 2,4 4,9

Borgensavgift   2,8 3,0 2,8 3,0

Återföring nedskrivning finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 0,0 

Övriga finansiella intäkter   0,0 0,1   

Avgår koncerninterna poster     -2,8 -3,0

Avgår utdelning      -2,8 

Summa    18,3 16,2 13,1 14,6

      

Finansiella kostnader  7     

Räntekostnader   1,4 4,4 28,5 43,5

Finansiella kostnader pensioner   0,2 0,8 0,2 0,8

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

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

Förlust försäljning indexkupong   0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga finansiella kostnader    0,2  0,2

Avgår koncerninterna poster     -2,8 -3,0

Summa   1,7 5,7 26,0 41,8

      

Materiella anläggningstillgångar  8     

Ackumulerade anskaffningsvärden   612,4 726,5   

Ackumulerade avskrivningar   -344,0 -362,9   

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

Anskaffningsvärde årets ingående balans    268,1 363,3 1 599,1 1 783,9

Årets anskaffningar   109,6 93,3 184,8 73,4

Årets avskrivningar   -18,9 -22,7   

Årets nedskrivning   0,0 -0,7   

Årets avyttringar   -0,9 -13,4   

Överflyttat till exploateringsprojekt    -37,2   

Överflyttat från exploateringsprojekt   5,4 13,9   

Summa    363,3 396,5 1 783,9 1 857,3  

  

   Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2010 2011 2010 2011

      

Specifikation materiella anläggningtillgångar      

Råmark   74,2 40,9   

Mark för bebyggda fastigheter   3,3 0,7   

Mark byggnader och tekniska anläggningar    1 506,7 1 541,0

Förvaltningsbyggnader   0,3 0,2   

Idrotts och fritidsanläggningar   3,7 40,5   

Gator och vägar   77,1 93,6   

Offentlig belysning   11,8 12,5   

Parkområden GC-vägar   53,4 57,2   

Övriga publika fastigheter   0,8 2,4   

Pågående ny - /till- / ombyggnad   26,0 6,6 169,4 184,0

VA-verk   61,8 95,9   

Fjärrvärmeverk   10,1 0,0   

Renhållning    3,1   

Maskiner och inventarier   40,8 42,9 107,8 132,3

Summa   363,3 396,5 1 783,9 1 857,3

      

Finansiella anläggningstillgångar  9     

Ingående värde   287,5 347,8   

Minskning finansiella anläggningstillgångar  -115,7 -17,4   

Ökning finansiella anläggningstillgångar   176,0 20,8   

Nedskrivning   0,0 0,0   

Summa    347,8 351,1   

      

Specifikation finansiella anläggningstillgångar koncernen     

Värdepapper, andelar      348,7 351,1

Övriga      8,2

Långfristiga fordringar     0,8 

Avgår koncerninterna poster     -146,4 -149,8

Summa      203,1 209,5

      

Specifikation finansiella anläggningstillgångar kommunen     

Aktier/andelar i koncernföretag      

Staffanstorpshus AB   70,0    

Staffanstorps Energi AB   76,3    

Staffanstorps Centrum AB   0,2 149,8   

Business Port Staffanstorp AB   0,1 0,1   

Kommunupphandling Syd AB   1,0    

Summa   147,6 149,9   

      

Övriga aktier/andelar      

Aktier      

Sysav   0,2 0,2   

Sydvatten   11,4 11,4   

Kommunassurans Syd   0,9 0,9   

Summa   12,5 12,5    

  

Noter forts.

mnkr

Kommunen Koncernen

AnalyserAnalyser
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Noter forts.

mnkr

Kommunen Koncernen

   Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2010 2011 2010 2011

      

Andelar      

Kommuninvest i Sverige AB*   0,6 0,6

Summa   0,6 0,6

*Staffanstorps kommun har vid inträdet erlagt andelskapital/ 

medlemsinsats  motsvarande 600 000 kronor. Medlemsinsatsen  

finns redovisad som en finansiell  anläggningstillgång. Under  

året beslutade Kommuninvest om en insats emission till en  

summa av 11 220 kronor. Det sammanlagda beloppet av  

medlems insatser och insatsemissioner uppgår därefter  

till 759 950 kronor.   

Förlagslån

Kommuninvest i Sverige AB   2,7 2,7 

Summa   2,7 2,7

Aktie- och räntefonder       

Carlsson   26,1 31,2   

Agneta Hedge   28,0 32,2   

DK Capital Invest Sverige   9,6 10,1   

DK Capital Invest SRI Global   39,6 39,1   

Robur Stella   7,6 4,1   

Robur Mega Etisk   13,4 8,9   

Summa   124,3 125,6   

Långfristiga fordringar      

Övriga   1,7 1,3   

Summa   1,7 1,3   

Bostadsrätter      

Lupinen Kyrkheddinge förskola   0,1 0,0   

Summa   0,1 0,0   

Periodiserade investeringsbidrag      

Sysav återvinningsstation   7,4 7,0   

Statlig infrastruktur Södra stambanan   50,0 50,0   

Statlig infrastruktur Simrishamnsbanan   0,8 1,6   

Summa   58,2 58,6   

      

Fordringar inkl förråd  10     

Kundfordringar   7,5 8,2 16,7 14,9

Div kortfristiga fordringar   27,6 46,9 65,3 137,6  

- momsfordringar   18,5 17,9 18,5 17,9

- statsbidragsfordringar   6,2 7,3 6,2 7,3

- fordran Staffanstorps Kommunfastigheter   2,6 20,9 2,6 

- övriga kortfristiga fordringar   0,3 0,8 1,2 0,8

Förutbetalda kostnader   22,2 6,5 29,7 6,5

Upplupna intäkter   46,0 32,6 46,0 36,9

- hyresintäkter   0,0 0,2  0,2

- statsbidrag   1,4 0,8 1,4 0,8

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

- skatteintäkter   10,0 29,3 10,1 29,3

- övriga upplupna intäkter   34,6 1,9 35,5 1,9 

Noter forts.

mnkr

Kommunen Koncernen

   Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2010 2011 2010 2011

      

Interimsfordringar   0,3 0,1 1,2 0,1

Avgår koncerninterna poster     -14,8 -21,4

Summa    103,7 94,3 144,1 174,6

Exploateringsverksamhet  11 13,1 11,8 13,1 11,8

Ingående värde   -1,3 11,2 1,3 11,2

Årets resultat   8,9 21,0 8,9 21,0

Bostadsområden   1,8 1,9 1,8 1,9

Industriområden   1,1 0,0 1,1 0,0

Hagalidparkskolan   

Summa    11,8 22,9 11,8 22,9  

 

Förprojekt exploatering  12     

Pågående förprojekt exploatering   0,0 56,8  56,8

Summa    0,0 56,8  56,8

Kortfristiga placeringar  13     

Agenta    74,1 119,9 7,4 119,9

Agenta Hedge likvidförvaltning     66,7 

Amf penningmarknad    30,0  30,0

Övrigt     1,8 

Summa    74,1 149,9 75,9 149,9

Kassa och bank  14     

Kassa och bank   56,9 64,0 121,1 99,8

Summa    56,9 64,0 121,1 99,8

Staffanstorps kommun inklusive helägda kommunföretag  

har avtal om finansiella  tjänster med Färs och Frosta Sparbank.  

Avtalet innefattar förutom sedvanliga  banktjänster även  

hantering av likvida medel via koncernkonto.      

      

Eget kapital  15     

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning  601,5 627,3 614,0 715,4  

-  varav öronmärkt Tillväxt 7000   30,2 30,2   

Obeskattade reserver     28,6 

Årets resultat   25,8 58,7 41,5 19,5

-  varav reavinst   0,3 56,3 0,3 56,3

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

Utgående balans   627,3 686,0 684,1 734,9

Fördelning utgående balans      

Anläggningskapital   536,6 448,7 529,9 435,3

Rörelsekapital   90,7 237,3 154,2 299,6

Summa    627,3 686,0 684,1 734,9

Varav:      

Kommunen   625,9 20,3   

VA-Verket   0,9 -7,7   

Fjärrvärmeverket   0,4 44,9   

Renhållningen    1,2   

Varav:      

- Staffanstorps kommun     627,3 686,0

- Staffanstorps Centrum AB     176,7 198,7

Avgår koncerninterna poster     -119,9 -149,8

Summa     684,1 734,9

Noter forts.

mnkr

Kommunen Koncernen

AnalyserAnalyser
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   Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2010 2011 2010 2011

      

Kortfristiga skulder  18 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder  0,4 0,7   

Leverantörsskulder   57,4 79,1 79,9 117,0

Moms redovisningskonto   -1,2 -6,2 -1,2 

Upplupna löner   0,4 0,0 0,4 

Personalens skatter, avdrag, arbetsgivaravgifter  14,0 14,5 14,0 

Pensionskostnader avgiftsbestämd del   17,6 18,3 17,6 

Upplupna räntekostnader   0,2 0,6 0,2 

Timlöner m m december månad   1,8 2,5 1,8 

Förutbetalda hyresintäkter   1,4 1,5 1,4 

Förutbetalda skatteintäkter   25,7 0,0 25,7 

Interimskulder   14,4 16,2 14,4 41,4

Semester- och övertidsskuld   23,6 23,4 23,6 

Övriga kortfristiga skulder   0,1  20,9 67,4

Avgår koncerninterna poster      -21,4

Summa    155,8 150,6 198,7 204,4

Ansvarsförbindelse  19     

Ingående värde enligt årsredovisning   388,9 383,0 389,0 383,1

Intjänat under året tjänstemän   -13,4 38,1 -13,4 38,1

Intjänat under året politiker   7,5 2,0 7,5 2,0

Utgående värde    383,0 423,1 383,1 423,2

Varav löneskatt   74,8 82,6 74,8 82,6

Borgensåtaganden  20     

Staffanstorpshus AB   1 270,0 1 320,0 1 270,0 1 320,0

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

SYSAV   2,4 2,7 2,4 2,7

Malmöregionens Avlopp AB    0,6  0,6

Föreningar   4,0 4,0 4,0 4,0

Egna hem, småhus med bostadsrätt   0,3 0,2 0,3 0,2

Övrigt     0,1 0,1

Summa    1 301,7 1 352,5 1 427,4 1 488,5  

    

      

   

     

      

Resultat före extra ord. poster  21     

Enligt resultaträkning   25,8 58,7 42,8 21,0

Summa   25,8 58,7 42,8 21,0

Just. för av-och nedskrivning  22     

Avskrivningar enl.resultaträkning   18,9 22,7 47,7 51,3

Nedskrivningar    0,6 0,7 0,0 

Summa   19,5 23,4 47,7 51,3

Noter forts.

mnkr

Kommunen Koncernen
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   Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2010 2011 2010 2011

      

Noter forts.

mnkr

Kommunen Koncernen

Avsättningar  16     

Avsättning för pensioner

Pensioner exklusive ÖK-SAP      

IIngående avsättning   3,1 3,0 3,1 3,0

Årets nyintjänande   -0,1 1,4 -0,1 1,4

Utgående avsättning   3,0 4,4 3,0 4,4

ÖK-SAP= Överenskommen särskild avtalspension     

Förtroendevalda      

Ingående avsättning   0,0 3,9 0,0 3,9

Årets nyintjänande   3,9 1,8 3,9 1,8

Utgående avsättning   3,9 5,7 3,9 5,7

Särskild avtalspension och visstidspension      

Ingående avsättning   3,7 1,7 3,7 1,7

Årets nyintjänande   -2,0 -1,1 -2,0 -1,1

Utgående avsättning   1,7 0,6 1,7 0,6

Avsättning löneskatt   2,1 2,6 2,1 2,6

Summa avsättningar för pensioner   10,7 13,4 10,7 13,4

Varav löneskatt   2,1 2,6 2,1 2,6

Övriga avsättningar     1,7 

Avsättning för skatter     10,5 12,3

Avsättning för infrastrukturersättningar      

Ingående saldo   6,9 0,5 6,9 0,5

Årets avsättning   -6,4 -0,3 -6,4 -0,3

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

Avsättning för garantibesiktningar      

Ingående saldo   0,7 0,5 0,7 0,5

Årets avsättning   -0,2 0,0 -0,2 0,0

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

Summa avsättningar   11,8 14,1 23,9 26,4

Långfristiga skulder  17    

Checkkredit   1,6 2,9 1,6 2,9

Lån fastigheter och anläggningar   98,0 203,0 1 368,5 1 523,3

Summa    99,6 205,9 1 370,1 1 526,2

Långfristig skuld statlig infrastruktur      

Järnvägsutredning Simrishamnsbanan   0,8 1,3 0,8 1,3

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

Summa    50,8 51,3 50,8 51,3

Långfristig skuld investeringsbidrag      

Statliga investeringsbidrag   1,8 3,2 1,8 3,2

Övriga investeringsbidrag   8,7 17,1 8,7 17,1

Skuld anslutningsavgifter   1,5 7,3 1,5 7,3

Summa    12,0 27,6 12,0 27,6

Förvaltade medel   0,2  0,2 

Staffanstorps Centrum AB   0,1  0,1 

Avgår koncerninterna poster      

Summa    162,7 284,9 1 433,2 1 605,1

Staffanstorps kommun har i juni 1995  ingått en solidarisk borgen såsom för  egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser.  Samtliga 267 kommuner som per 2011-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ek. förening 
har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ek förening  har ingåtts ett regressavtal 
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgens-
förbindelset. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskom-
mun lånat  av Kommuninvest i Sverige AB, dels iförhållande till storleken på medlemnskommunernas respektive  insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening.  Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Staffanstorps kommuns ansvar enligt ovan 
nämnd  borgensförbindelse, kan noteras att per 2011-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser  till 224 781 
496 815 kronor och totala tillgångar till 223 342 743 649 kronor. Staffanstorps andel av de totala  förpliktelserna uppgick till 1 572 
969 052 kronor (0,7%) och andelen av de totala tillgångar uppgick till 1 563 252 910 kronor (0,7% ).   
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”Vi flyttade till Staffanstorp för 1,5 år 
sedan, bland annat för att förskolan 
är bra här. Dessutom är det ju mycket 
mindre trafik än i Malmö, där vi  
bodde tidigare. Vi uppskattar lugnet 
här och så är det ju enkelt att pendla, 
så vi trivs bra!”

Jenny Fastrup med sonen Svante.
   Specifikation  Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

    2010 2011 2010 2011

      

Ökning/minskning av avsättningar  23     

Pensionsavsättning   2,3 2,6 -5,3 2,7

Avsättning infrastruktur   -6,4 -0,3 -6,4 

Avsättning garantibesiktningar   -0,2 0,0 -0,2 

Avsättning skatter     5,0 1,8

Övriga avsättningar     6,5 -2,0

Summa   -4,3 2,3 -0,4 2,5

Justering för övriga ej likvidpåverkandeposter 24    0,0

Överföring från/till exploatering   -5,4 -23,2 -5,4 -23,2

Övrigt     -14,2 

Summa   -5,4 -23,2 -19,6 -21,4

Förvärv materiella anläggningstillgångar  25     

Investeringar brutto   -76,4 -85,0 -232,5 -73,4

Markinköp   -33,0 -4,4   

Summa   -109,4 -89,4 -232,5 -73,4

Försäljning materiella anläggningstillgångar 26     

Försäljningspris materiella anläggningstillgångar  0,3 56,6 0,0 0,0

Markförsäljning    0,0   

Summa   0,3 56,6 0,0 0,0

Förvärv finansiella anläggningstillgångar  27     

Aktier och andelar m m   -117,2 -21,7  -6,4

Återföring   0,0 0,0   

Summa   -117,2 -21,7  -6,4

Försäljning finansiella anläggningstillgångar 28     

Aktier och andelar m m   115,1 17,4 14,1 0,0

Summa   115,1 17,4 14,1 0,0

Ökning av långfristiga skulder  29     

Checkkredit   0,0 1,3 0,3 

Leasingskuld   0,0 0,0   

Anläggningslån   98,0 105,0 209,7 172,4

Statlig infrastruktur   50,8 0,6   

Investeringsbidrag   10,5 10,1   

Anslutningsavgifter   1,5 5,9  

Summa   160,8 122,9 210,0 172,4

Minskning av långfristiga skulder  30     

Amortering mm   -1,1 -0,5 0 -0,5

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

Ökning långfristiga fordringar  31     

Övr. långfristiga fordringar   -58,9 -1,0 0,0 -1,0

Summa   -58,9 -1,0 0,0 -1,0

Minskning långfristiga fordringar  32     

Övriga fordringar   0,6 1,1 0,9 1,1

Summa   0,6 1,1 0,9 1,1

Noter forts.

mnkr

Kommunen Koncernen

Analyser

Foto: Kasper Dudzik.
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Intern kontroll

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

Kommunövergripande	 •	 	 	 	 	 	

Politisk	verksamhet	 •	 	 	 	 	 	

Kommunstyrelsen	 •	 	 	 	 	 	

Tekniska	nämnden	 	 	 	 •	 	 feb	2012	

Miljö-	och	samhällsbyggnadsnämnden	 	 	 	 •	 	 feb	2012

Kultur-	och	fritidsnämnden	 	 	 	 	 •	 •	

Barn-	och	utbildningsnämnden	 	 	 	 	 •	 •

Socialnämnden	 	 	 	 •	 	 •	

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

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret 
vilket bland annat innefattar att en organisation 
upprättas kring det interna kontrollarbetet, att kom-
munövergripande policys och regler förankras i hela 
den kommunala organisationen samt att beslut fattas 
om en kommungemensam intern kontrollplan som 
sträcker sig över ett flertal år. Kommunstyrelsen ska 
även informera sig om hur den interna kontrollen 
fungerar i de kommunala bolagen.

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

Samtliga nämnder förutom politisk verksamhet och 
kommunstyrelsen har beslutat om och genomfört 
uppföljning. Tekniska nämnden och miljö- och sam-
hällsbyggnadsnämnden har genomfört uppföljning 
men resultatet har ännu inte behandlats i nämnden. 

Det allmänna intrycket är att den interna kontrol-
len på nämndsnivå bedrivits på ett ambitiöst och 
öppet sätt. Där fel och brister upptäckts har åtgärder 
satts in. Under 2012 kommer ett förslag till kom-
munövergripande intern kontrollplan samt interna 
kontrollplaner för kommunstyrelsen och politisk 
verksamhet att tas fram.

Kommunala bolagen
Staffanstorpshus med dotterbolag är kvalitetscer-
tifierade med vidhängande revision. Staffanstorps 
Centrum, med dotterbolag, kommer att införlivas 
i detta arbete under 2012/ 2013.

Personalanalys

Tillsvidareanställda med lön 2011 motsvarar 756 
årsarbetare. I tabellen anges antal årsarbetare 2011 
till 940. Detta avser samtliga anställda med eller utan 
lön. Denna siffra omfattar även långtidssjukskrivna, 
föräldralediga, tjänstlediga och övrigt.

Det totala antalet årsarbetare inklusive timanställda 
var år 2011 1065 årsarbetare vilket motsvarar 1 657 
personer. 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden per den 
31 december 2011 var 91,3 vilket innebär en minsk-
ning jämfört med 2010 (91,9).

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

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

Åldersfördelning
416 av kommunens tillsvidareanställda är 50 år eller 
äldre per den 31 december 2011. Det motsvarar 
42,4% av totala antalet. 

Medelåldern var per den 31 december år 2011  
46,8 mot 46,7 år 2010.

Den genomsnittliga anställningstiden är 11,2 år. 
Åldersfördelningen för tillsvidareanställda framgår av 
diagrammet nedan.

Det personalekonomiska bokslutet är framtaget med 
hjälp av den personalinformation som finns i kommu-
nens löne- och personaladministrativa system. 

Det personalekonomiska bokslutet redovisar:
 Antal tillsvidareanställda årsarbetare, personer 

och deras genomsnittliga sysselsättningsgrad.
 Ålders och könsfördelning.
 Frånvaroorsaker.
 Pensionsavgångar.
 Kostnader.

   

  2008       2009      2010 2011

Tillsvidareanställda
årsarbetare 946 873 928 940

 kvinnor 784 712 749 757
           män 162 161 179 183

motsvarar
antal personer 1 073 992 1 021 1032

 kvinnor 861 782 763  772
           män 212 210 258 260

Antal tillsvidareanställda årsarbetare 

per den 31 december

AnalyserAnalyser

Heltid – deltid, tillsvidareanställda
                                

   2008 2009 2010  2011

Kvinnor deltid i % 35,2 32,2 30,4 29,8

Män deltid i % 35,4 34,7 33,2 33,9

54%

Kvinnor heltid

Kvinnor deltid

Män heltid

Män deltid

8%

15%

23%

Fördelning kön/sysselsättning

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

Åldersfördelning bland antal tillsvidareanställda

2010 2011

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

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

 mnkr

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

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

1 procents löneökning - 4,3

10 mnkr i nya lån - 0,3

10 mnkr i minskad likviditet - 0,2

10 heltidstjänster  +/- 4,0

300

200

100
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Könsfördelning

  2008 2009 2010 2011

Kvinnor i %  80,2 78,8 77,3 74,8

Män i %  19,8 21,2 22,7 25,2

Andelen män har konstant ökat sedan 2008, trots 
detta så är könsfördelningen fortfarande ojämn. Detta 
beror till stor del på att den kommunala verksamhe-
ten består av traditionella kvinnoyrken, men så fort 
tillfälle ges rekryteras män i dessa verksamheter.

Av 64 chefer och ledande tjänstemän var per 31 dec 
2011 40 kvinnor (62,5%) och 24 män (37,5%). 

Sjukfrånvaro/föräldraledighet
Sjukfrånvaron eller ohälsan är en faktor som dis-
kuteras mycket. Detta beroende på att kostnaderna 
för både samhälle, arbetsgivare och individ är stora. 
Regeringen har beslutat att från och med 2003 års 
bokslut ska en särskild redovisning göras av sjuk-
frånvaron mätt i timmar. Detta för att kunna jäm-
föra sjukfrånvaro mellan olika typer av företag och 
verksamheter. Nedanstående sammanställning visar 
denna frånvaro. 

Av ovanstående statistik framgår att kvinnorna står 
för en något högre andel av sjukfrånvaron än vad 
männen gör. Detta beror till viss del på att kvinnor är 
överrepresenterade inom vården och inom barnom-
sorgen. De arbetar nära vårdtagare/barn och blir 
därmed utsatta för sjukdomar som smittar.  Intressant 
är att titta på sjukfrånvaron fördelad på åldersgrup-
per, där man kan utläsa att åldersgruppen 30-40 år 
har den högsta korttidsfrånvaron och åldersgruppen 
50+ har den högsta långtidsfrånvaron.

Det är glädjande att sjukskrivningstalen har sjunkit 
från 6,20 år 2010 till 5,09 år 2011.

Minskningen kan ses som ett resultat av det arbete 
som läggs ner i enlighet med de gällande rehabilite-
ringsriktlinjerna som återfinns hos arbetsgivaren. En 
bidragande orsak till nedgången är även att företags-
hälsovården används på ett optimalt sätt i rehabilite-
ringsarbetet men också i det förebyggande arbetet. 

Ledighet för vård av barn (föräldrapenning), vård 
av sjukt barn och partiell tjänstledighet för vård av 
barn har ökat under 2011 med 1,4% jämfört med 
2010.

Lönekostnader
Kommunens samlade utgifter genom lönerutinen var 
2011 448 mnkr inklusive personalomkostnader.

År 2010 var den samlade kostnaden 422 mnkr. 

Kostnad/arbetad timme
Genomsnittlig timkostnad per utförd arbetstimme 
blev 274,15 kronor år 2011. 2010 var timkostnaden 
289,28 kronor. Timkostnaden minskade därmed  
med 6,2%.

Pensioner
Antalet pensionsavgångar var 2010 27 stycken och 
2011 29 stycken. Från och med år 2012 kommer an-
talet medarbetare som går i pension troligtvis att ligga 
mellan 20-30 per år. Pensionsåldern är från och med 
2006 67 år istället för som tidigare 65 år. Möjlighet att 
gå i pension har man mellan 61 och 67 år enligt avtal. 
Det finns ett stigande intresse från enskilda arbets-
tagare att fortsätta arbeta efter 65-årsdagen, vilket 
naturligtvis är glädjande.

Pensionskostnad 
År 2011 avgick 29 medarbetare med tjänstepension.

Pensionskostnaden år 2011 blev 18,9 mnkr för 656 
pensionstagare inklusive den särskilda löneskatten. 

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

Våren 2000 beslutade kommunfullmäktige att hela 
avgiften ska utbetalas för individuell placering på 
pensionsmarknaden.

Likaså beslutade kommunstyrelsen att från och 
med 2001 ska efterlevandepensioner och komplett-
eringspensioner över det så kallade taket ”försäkras” 
i KPA.

Den totala kostnaden och pensionsskulden redovi-
sas på annan plats i redovisningen.

Under många år framöver kommer därför pen-
sionskostnaderna att baseras på två helt olika pen-
sionsavtal vilket medför svårigheter att prognostisera 
kostnadsutvecklingen på längre sikt.

Helt klart kommer pensionskostnaden att öka 
avsevärt enbart på grund av personalens ålderssam-
mansättning.

De stora pensionsavgångarna kommer också att 
medföra ett betydande rekryteringsbehov.

AnalyserAnalyser

Totala sjukfrånvaron i timmar fördelad på kön

Kön Antal personer Snitt årsarbetare Tillgänglig arbetstid Sjukfrånvaro  Arbetstid

     % 2010  % 2011

Kvinnor 867 604 1 614 213 90 237 6,26 5,59

Män 225 174 449 026 14 727 4,06 3,28

Totalt 1 092 778 2 063 239 104 964 6,20 5,09

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

Kön Antal timmar  % av total sjukfrånvaro 2010   % av totalsjukfrånvaro 2011

Kvinnor 23 263  45,64   25,78  

Män 2 445  41,45   16,60 

Totalt 25 707 45,12 24,49 

      

Totala sjukfrånvaron i timmar fördelad på ålder

Ålder Antal personer Snitt årsarbetare Tillgänglig arbetstid Sjukfrånvaro  Arbetstid 

     % 2010 % 2011

     - 29 85 55 209 939 8 735 3,71 4,16

30 - 49 541 362 962 655 51 690 6,52 5,37

50 - 466 361 890 646 44 539 6,42 5,00

Totalt 1 092 778 2 063 239 104 964 6,20 5,09

       

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

Ålder Antal timmar % av total sjukfrånvaro 2010 % av totalsjukfrånvaro 2011

     - 29 1010 9,65 11,56  

30 - 49 10 518 36,73 20,35  

50 - 14 180 59,04 31,84  

Totalt 25 707 45,12 24,49
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Anmärkning: Viss förskjutning i redovisningen förekommer eftersom 
uppsägning och tillsättning inte alltid sker samma år. Personalom-
sättningen registreras efter tillsättning. 
Den negativa personalomsättningen 2009 beror till största delen på 
genomförandet av konkurrensprogrammet.

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

Diagrammet visar rekryteringar under 2008–2011. 

Timvikarieandel av totalt arbetad tid %

BARNOMSORG               VÅRD & OMSORG

Timvikarier
Under 2011 har verksamheterna använt sig av 58 
årsarbetare korttidsvikarier för att täcka bland annat 
semester och sjukfrånvaro.

Under år 2010 använde verksamheterna sig av 35 
årsarbetare.

Diagrammet redovisar fördelning av de verksamheter 
som haft flest timvikarier.

Vård och omsorg använder cirka 22 årsarbetare 
totalt vilket är 37% av kommunens totala behov av 
timvikarier.

Personalomsättning
Personalomsättningen mäts enbart på tillsvidare-
anställningar det vill säga antalet nyanställda med 
tillsvidareanställning ställs i relation till genomsnittligt 
antal tillsvidareanställda under året.

Enligt AFS 2001:1 (Allmänna föreskrifter avseende 
arbetsmiljön) ska arbetsgivaren årligen göra en upp-
följning/revision av SAM, det Systematiska arbetsmil-
jöarbetet. Årligen, enligt en uppgjord tidplan, görs en 
kartläggning av arbetsmiljön med hjälp av skriftlig in-
struktion och upprättade checklistor. I samband med 
kartläggningen genomförs en bedömning av de risker 
och brister som framkommit. De risker och brister 
som inte åtgärdas omedelbart samlas i en handlings-
plan i vilken anges risk eller brist, konsekvenser, hur 
allvarlig risken är, aktuell AFS-föreskrift, åtgärder, 
ansvarig för genomförandet, tidpunkt när bristen ska 
vara åtgärdad samt datum för kontroll.

2011 års SAM-uppföljning/revision har genomförts 
planenligt, det vill säga verksamheterna har uppfyllt 

vad lagen kräver och redovisat respektive revision till 
kommunens högsta samverkansorgan, CSG (Cen-
trala samverkansgruppen). Eventuella brister inom 
verksamheten har dokumenterats i en handlingsplan, 
för snar åtgärd. I den mån personalen inom verksam-
heterna inte fullt ut känt till kommunens uppgjorda 
rutiner och policys kring arbetsmiljön, har detta upp-
märksammats och åtgärdats inom berörda verksam-
heter. Inga brister har uppmärksammats som bedöms 
komma att innebära några betydande ekonomiska 
konsekvenser för verksamheterna.

Rutiner för SAM-uppföljning/revision finns till-
gäng liga på kommunens intranät. Samtliga aktuella 
SAM-revisioner för 2011 finns tillgängliga på Stab 
Personal eller inom respektive verksamhet.

AnalyserAnalyser

Personalomsättning i %

2008            2009             2010            2011

4,6 4,6
4,0

-1,6

11

29

Arbetsmiljö
Antal rekryteringar 2008-2011

2008              2009              2010              2011

87

123 120

141

Ny lekplats vid Roos damm med hav som tema 
Foto: Maria Gunnarsson.
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Vattenråd
Sedan 2009 har man i Segeåns samt i Höje ås avrinn-
ingsområde organiserat sig i vattenråd. Vattenråd 
är en samverkansform där kommuner, näringsliv 
och olika intresseorganisationer gemensamt för en 
diskuss ion 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 Segeåns och Höje ås del 
blev det ett mycket nedslående resultat. 

För att kunna nå en högre status krävs ett samarbete 
mellan alla de som påverkar vattenförekomsternas 
status, bland annat i den kommunala planläggningen 
och i dagvattenhanteringen.

Beslut om förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljö-
konsekvensbeskrivning samt miljökvalitetsnormer för 
yt- och grundvattenförekomster har fattats av Vatten-
myndigheten 2009-12-15, vilket gäller för perioden 
2009–2015.

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

Under 2011 har man i de båda vattenråden diskute-
rat vikten av att framöver arbeta fram en vattenplan för 
respektive avrinningsområde. 
En vattenplan kan liknas vid en översiktsplan för 
vatten som omfattar vattenfrågor som berör Segeåns 
respektive Höje ås avrinningsområde.

Den dagvattengrupp som bildades med anledning 
av översvämningarna 2007 har under 2009 arbetat 
med att kartera, inventera och dokumentera en stor 
del av Höje å. Detta för att kunna hitta de gemensam-
ma åtgärder som kan bidra till att förhindra att lik-
nande skador uppstår. Under 2010 har en datamodell 
utarbetats, vilken är till stor hjälp vid identifiering av 
riskområden vid olika typer av nederbördsscenarier. 

Under 2011 har arbetet fortsatt med att hitta ge-
mensamma lösningar.

Segeå-projektet
Segeåns ursprungliga avrinningsområde omfattar  
340 km² . Inom ramen för arbetet med vattenrådet 
har en del av den kil, som ligger mellan Segeåns och 
Höje ås avrinningsområde och är belägen i Staffans-
torp och Burlövs kommuner, även integrerats i Sege-
åns Vattendragsförbund och Vattenråds ansvarsom-
råde. Den totala ytan som projektet arbetar med blir 
således 358 km².

Segeå-projektet är ett samarbetsprojekt mellan 
kommunerna i Burlöv, Lund, Malmö, Staffanstorp, 
Svedala, Trelleborg och Vellinge samt ett antal före-
tag och dikningsföretag. 
Projektet arbetar främst med konkreta åtgärder för att 
öka vattenmagasineringsförmågan i landskapet, öka 
den biologiska mångfalden samt med att öka arealen 
vattennära rekreationsområden kring tät orterna. 
Åtgärderna ska även reducera mängden kväve och 
fosfor i vattenmiljöerna. 

Analyser

Miljö
Staffanstorps kommun arbetar aktivt inom det mycket aktuella området klimatföränd-
ringar. Under året har en risk- och sårbarhetsanalys genomförts och en rapport sam-
manställts som identifierar risker och sårbara objekt i kommunen relaterade till klimat-
förändringar. Staffanstorp strävar efter att vara en föregångskommun bland annat inom 
klimatanpassning och rapporten har väckt stort nationellt intresse.

Arbete inom miljöområdet inom kommunen drivs 
också av de skolor och förskolor som arbetar med 
Grön Flagg. Vidare fortsätter arbetet tillsammans med 
grannkommunerna för att förbättra vattenmiljöerna 
kring Sege och Höje å. Kommunen har även skrivit på 
Skånes färdplan för biogas där målet är att Skåne ska 
vara en ledande biogasregion år 2020.

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 handlingsinriktat 
miljöarbete där demokrati och delaktighet är två av 
nyckelorden.

Såväl personal som barn och ungdomar ska vara över-
ens om att gå med i nätverket. Med mål och aktivite-
ter som skolan/förskolan 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.

Analyser

För- och grundskolor certifierade enligt Grön Flagg

Namn Kategori Tema Certifiering

Kyrkbyns Förskola Förskola  Kretslopp  2010-03

Lapptäckets Förskola Förskola  Livsstil och hälsa  2011-04

Trekantens Lek & rörelseförskola Förskola  Vatten  2010-03

Önsvala förskola Förskola  Vatten  2011-10

Hjärups skola Grundskola F-5  Konsumtion  2010-06 

Tottarps skola Grundskola  Närmiljö 2011-04

Mellanvångens förskola Förskola Livsstil och hälsa 2011-12

Mellanvångsskolan Grundskola Livsstil och hälsa 2011-12 

Källa: Håll Sverige Rent

Tirups Örtagård är ett populärt utflyktsmål.
Foto: Claes Nilsson. 
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Under 2010 har man gjort en slutrapportering av 
etapp 3. Under denna etapp, 2007-2009, har 22 
dammar/våtmarker, med en total yta på 20,3 ha, 
anlagts inom Segeåns avrinningsområde. Ytterligare 
sex bidragsdammar, det vill säga mindre damman-
läggningar, har anlagts i denna etapp. 

Projektet har under 2011 fortsatt i den fjärde 
etapp en, vilken ska slutrapporteras 2014. Arbetet 
med vattenvårdande åtgärder har fortsatt i enlighet 
med Segeåns vattenvårdsplan.

Höje å projektet
Höje ås avrinningsområde omfattar ett 316 km² stort 
område. Markanvändningen inom avrinningsområ-
det domineras av åkermark, som utgör 60% av den 
totala arealen.

En relativt stor yta, 12%, utgörs av tätorter varav de 
största är Lund, Staffanstorp, Lomma, Dalby och 
Genarp. Projektet är en miljösatsning som drivs i ett 
samarbete mellan Lunds, Staffanstorps och Lommas 
kommuner. Målsättningen med projektet är att begrän-
sa näringsämnestransporten till Öresund, gynna växt- 
och djurliv i åkerlandskapet samt att öka tillgänglighe-
ten för friluftslivet till ån. Åtgärderna grundar sig på de 
förslag som är framtagna i den av de tre kommunerna 
gemensamt framtagna landskapsvårdsplanen för Höje 
å vilken innehåller exempel på bland annat anläggning-
ar av gångstråk och restaurering av vattendrag.

Höjeåprojektet har under 2011 fortsatt i den andra 
etappen, 2010-2012.

Inför arbetet med restaureringen av Fels mosse har 
man under året påbörjat planering, projektering och 
markägarkontakter.

Grundvatten av god kvalitet

Hårdhet (OdH) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ringsjöverket (Bolmen) 3,7 3,9 4,0 5,6 3,5 3,4 3,4 5,6 11,0* 3,4

Vombsjöverket 5,2 6,2 6,1 5,9 3,6 5,6 5,9 5,6 5,6 5,8

*) Avser dricksvatten från Ringsjön. 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.

Den genomsnittliga vattenförbrukningen för år 
2011 ligger på cirka 162 liter per invånare och dag. 

Beräkningen baseras på den mängd vatten som 
debiterats brukarna. 

Under 2011 har även tre nya dammar/ våtmarker 
anlagts. Två av dess är belägna intill Höje å vid Esarp. 
I anslutning till dessa planeras under nästkommande 
år att anlägga ett 2,7 km långt gångstråk i form av en 
slinga som ska gå längs ån genom Esarps by.

Höjeå projektet har under året restaurerat totalt 
1750 meter öppna vattendrag, vilket bedöms gynna 
såväl fisk som övrig bottenfauna. Trädplanteringarna 
gynnar även djurlivet på land i det för övrigt öppna 
slättlandskapet.

God bebyggd miljö
Det långsiktiga målet är att allt avfall ska kunna mate-
rial- eller energiåtervinnas. Detta innebär att deponering 
på avfallstipp helt behöver upphöra. Från och med 2004 
deponeras inget avfall från Staffanstorps kommun. Alla 

  Gränsvärde 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kadmium (mg/kg TS)  2,0    0,50 0,53 0,33 0,42 0,53 0,50 0,48 0,48 0,52 0,75 0,76

Kvicksilver (mg/kg TS)  2,5    0,57 1,05 0,66 0,90 0,61 0,30 0,34 0,46 0,39 0,36 0,32

Bly (mg/kg TS)  100,0   10,9 10,8 6,5  7,6 7,8 9,2 8,6 9,0  8,1  10,2 10,1

           

Godkänt slam (%)       100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fosfor återförd till 
jord/trädg (%)       100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Källa: Staffanstorps reningsverk

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010* 2011

Hushållsavfall (kg/inv)  233,0 237,0 --- 244,0 242,0 248,0 259,0 251,0 250,0  250,0 --- 239,0

 varav deponerat 
 hushållsavfall (kg/inv) 13,4 13,7 --- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ---  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	 	41,9	 42,1	 ---

•	 Kartong	 	 5,3	 5,8	 7,3	 2,8	 4,6	 4,6	 6,8	 8,1	 	 7,2	 11,9	 ---

•	 Glas	 	 	 17,5	 16,6	 17,9	 17,6	 19,9	 19,4	 19,3	 	19,1	 18,8	 ---

•	 Plast	 	 	 1,4	 1,2	 1,5	 1,7	 1,4	 1,8	 2,5	 	 2,3	 4,4	 ---

•	 Metall	 	 	 5,1	 4,2	 0,7	 0,8	 1,2	 1,3	 1,0	 	 0,8	 1,7	 ---

Mottagen mängd avfall 
på återvinningscentralen 
i Staffanstorp (ton/år)        10 196  9 820   9 774 7 234        ---   ---

*) Hela riket      Källa: FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen               

Analyser Analyser

God bebyggd miljö

Giftfri miljö
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Sockerbruksparken. Foto: Lisbeth Svensson.
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”Det finns så mycket att göra i 
Staffanstorp, allt man behöver! 
Här finns till exempel ett stort  
affärsutbud och ett levande  
föreningsliv, vilket vi uppskattar.”   

Irene Andersson och Rolf Jörgensson,
Staffanstorpsbor

Kwh/invånare, år 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009*

Jordbruk 1124 1217 1494 1357 1262 1054 771 937 838 820 703

Industri, byggverksamhet 1757 1341 1561 1745 1876 1786 1765 1597 1511 ...** ...

Offentlig verksamhet 1297 1063 995 1001 1160 1140 1134 1027 968 ...** ...

Transporter 6809 7905 7499 7240 7917 8271 7674 9672 10531 10082 10051

Övriga tjänster 1673 1552 1833 2723 2824 2770 2789 1583 1510 ...** ...

Hushåll 7870 8194 7884 7510 6807 6523 6413 5665 5642 ...** ...

Totalt 20 530 21 273 21 267 21576 21 846 21 543 20545 20 480 21 001 ... ...

Källa: SCB, Statistiska Centralbyrån. *) Hela riket. **) Sekretess.

Antal bilar/1000 inv 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Staffanstorp 496 499 501 498 500 504 507 499 499 498

Högst   567 572 571 569 575 573 581 580

Lägst   365 367 376 377 379 375 370 370

Snitt i Skåne   454 456 460 464 467 464 463 462

Källa: Trafikanalys

fraktioner har minskat under 2010. Mängden insamlat 
hushållsavfall har minskat under 2011 jämfört med 
den insamlade mängden 2010 och bakåt. 

Giftfri miljö
Förekomsten av tre tungmetaller i slam från Staffans-
torps reningsverk redovisas nedan. Mängderna anges 
i milligram per kilo torrsubstans och har genom hela 
tidsserien legat långt under rådande gränsvärden. 

Begränsad miljöpåverkan
Den totala energiförbrukningen redovisas inom olika 
samhällssektorer utslaget på alla invånare i kom-
munen. Transportsektorn har förr visat en stadig 
uppåtgående trend som nu ser ut att ha avstannat. 

Sekretessmarkeringarna i tabellen är en följd av att 
SCB skärpte kontrollerna av sekretessen från och med 
2009 samt att det kan slå lite olika från år till år på 
grund av olika antal svarande uppgiftslämnare eller 
om något företag dominerar i kommunen eller om 
något företag inte givit sitt medgivande till publicering 
det året.

Foto: Kasper Dudzik.
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Kommunstyrelsen

Ordförande 
Michael Sandin (M)

Kommundirektör

Ingalill Hellberg

Nämndspecialister

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

Verksamhetsområde  

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

Gemensam verksamhet

Måluppfyllelse

Övergripande bedömning
Verksamhetsmålen bedöms i allt väsentligt vara upp-
fyllda. God ekonomisk hushållning uppnås inom kom-
munstyrelsens område med undantaget Tillväxt som ger 
ett överskott och samlingsområdet Ledning som ger ett 
underskott. Tillväxtverksamheten har förseningar gente-
mot planering i projekten beroende på en stor stagnation 
i byggnationen. Det är få exploatörer som vågar ta risken 
att påbörja sina projekt – även om intresset är stort, både 
vad gäller bostadsbyggnation och mark för verksamhet.

Årets resultat
Det sammantagna resultatet för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde visar på 1,8 mnkr i under-
skott mot budget.

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2011 2011

Resultat 0,9 -1,8 0

Nettokostnad 94,2  102,5 100,7

Investeringsvolym 32,0  31,4 33,8

Nyckeltal antal 

  Bokslut Bokslut
  2010 2011

Räddningstjänsten 

Antal utryckningar i:

•	Staffanstorp	 	 340	 284

•	Lomma	 	 225	 239

Årets viktigaste händelser
Staffansvallen har byggts ut med flera nya planer. 
Konstgräsplanerna kommer att ge en möjlighet till 
träning och spel under större delen av året. 

Arbetet med att planera för byggnation på Sock-
erbruket, ”Sockerstan”, fortgår enligt tidplanen. 
Markanvisning har genomförts för Vikhemsområdet 
för att möjliggöra bostadsbyggnation.

Två större markförvärv har skett, vilket ger möjlig-
het till planläggning av verksamhetsmark i anslutning 
till Staffanstorp och Kyrkheddinge. 

Tillsammans med övriga i Stiftelsen Uppåkra 
 Arkeologiska Center har en studie genomförts 
för att undersöka möjligheten till etablering av ett 
besökscenter.

Flera aktiviteter, såsom deltagande av konstnärer 
från Wolin på Kulturnatten, ”Oktoberfest” med 
aktörer från Grimmen samt flera besök av föreningar i 
Killarney, gör att vänortsutbytet varit stort under året.

Första projekten tillsammans med Mariental i 
Namibia har avslutats och ansökan har lämnats in om 
ytterligare etapper för både stadsbyggnadsprojekt och 
räddningstjänstprojekt. 

Framtiden
Ett stort arbete kommer även i framtiden att läggas 
på tillväxt och byggnation av bostäder. När bostads-
marknaden vänder är det viktigt att det finns en god 
grundplanering som medger att människor som vill 
bosätta sig i kommunen kan ges den möjligheten.

Arbetsmarknadsfrågorna får utvecklas och får stort 
fokus genom PRAKTIKUM, en ny organisation och 
ett nytt arbetssätt för att integrera arbetsmarknadsfrå-
gorna i både skola och näringsliv.

Verksamhetsberättelser

Kommunfullmäktige

Ordförande 
Ewa Thalén Finné (M)

Kommundirektör

Ingalill Hellberg

Verksamhetsområde  

• Kommunfullmäktige
• Stöd till politiska partier
• Revision
• Överförmyndarverksamhet

Politisk verksamhet

Årets resultat
Kostnaderna för kommunfullmäktiges verksamhet 
har överskridit budget på grund av beslutet att sända 
dess sammanträden via webbsidan.

Under år 2011 har kommunen betalat arvode in-
klusive sociala avgifter och kostnadsersättning till 45 
gode män för ”sedvanliga” godmansuppdrag. 

Under året har ny ersättare introducerats, vilket 
medfört en extra kostnad. 

En åldrande befolkning i Staffanstorps kommun 
och ungdomar med psykiska problem har medfört 
att allt fler är i behov av samhällets hjälp varav god-
mansförvaltarinstitutet är en del.

  
Under 2011 tog kommunen emot fjorton ensamkom-
mande barn vars gode män har högre ersättning än 
övriga gode män och förvaltare. Arvodet till dessa 
gode män förskotteras av kommunen och ersätts av 
Migrationsverket så länge barnen inte erhållit perma-
nent uppehållstillstånd. För 2011 blev ersättningen från 
Migrationsverket 320 tkr och Socialnämnden 98 tkr.

Sammantaget uppvisar Politiska verksamheten ett 
resultat på -54 tkr mot budget för verksamhetsåret 2011.

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2011 2011

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

Nettokostnad 2,8 -3,0 -2,9

Investeringsvolym 0,0 0,0 0,0

Verksamhetsberättelser

Konsthallen. Foto:Mats Schöld.
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Tekniska nämnden/
Skattefinansierad verksamhet

Ordförande 
Bertil Persson (M)

Nämndspecialist

Johan Israelsson

Verksamhetsområde  

• Teknisk nämnd
• Fysisk och teknisk planering
• Gator, vägar och belysning
• Parker, gång- och cykelvägar (gc-väg)
• Miljö, hälsa och hållbar utveckling
• Nämndservice Teknik
• Kommersiell verksamhet
• Kommunikationer

Teknisk verksamhet

Måluppfyllelse

Övergripande bedömning
Tekniska nämndens mål avseende otrygga miljöer, lätt 
avhjälpta hinder, försköningsplan och lekplatspolicy 
och oskyddade trafikanter har uppfyllts.

Årets resultat
Extra medel har erhållits för snöröjning och belägg-
ning, med sammanlagt 7,6 mnkr. Budgetöverskottet 
hänför sig till flera mindre poster, bland annat lägre 
kostnader för skadegörelse och trafikskador.

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2011 2011

Resultat -7,7 1,3 0,0 

Nettokostnad 43,3 49,2 50,5 

Investeringsvolym 18,8 18,1 24,9 

Nyckeltal kr/kvm Bokslut Bokslut Budget
 2010 2011 2011

Gator/vägar 
Bruttokostnad/kvm 19 17 21

Parker/gång- och
cykelvägar
Bruttokostnad/kvm 7 6 7

Årets viktigaste händelser
Förbättringar har genomförts för oskyddade trafikan-
ter, bland annat har trafiksäkrare nya gång- och cykel-
vägar anlagts utmed Järnvägsgatan, N Lundavägen, 
Tingsvägen och Rättsvägen och inom ”Trädgatorna”. 
Vid Roos damm har en ny större lekplats anlagts och 
samtidigt upprustades omkringliggande parkmark. 
Upprustning av Knutsborgs/Nevisborgsområdet 
har genomförts med ny trädplantering, borttagning 
av buskage, som upplevts som otrygga och varit 
svårskötta, planteringar m m. En större satsning på ny 
beläggning har genomförts. En ny driftentreprenör för 
belysningen har antagits.

Drygt 2 200 ärenden (synpunkter/klagomål) har 
hanterats av tekniska avdelningen och driftentrepre-
nörerna.

Framtiden
Tillsammans med Skånetrafiken ska en satsning på 
effektivare busskommunikationer göras under 2012. 
Flera stora parkprojekt i Staffanstorp och Hjärup 
kommer att fortsätta respektive påbörjas. En trafikut-
redning rörande oskyddade trafikanters möjligheter 
att ta sig till olika målpunkter ska genomföras. En 
driftentreprenör för park med start den 1 april 2013 
kommer att upphandlas.

Teknisk verksamhet

Måluppfyllelse

Övergripande bedömning
Nämndens mål för budgeterade investeringsprojekt 
och ledningsdokumentation har uppfyllts. Målen 
avseende saneringsplaner har uppnåtts till hälften.

Årets resultat
Oplanerat ledningsunderhåll i samband med belägg-
ningsarbeten, 4 mnkr, och kostnader för försäkrings-
bolags regresskrav efter översvämningar, 2,2 mnkr, 
orsakar årets underskott.

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2011 2011

Resultat -1,1 -7,7 -1,6 
Investeringsvolym 13,4 31,5 32,8

Nyckeltal kr 
 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2011 2011

Bruttokostnad/kubik-
meter köpt vatten 7 9 8

Bruttokostnad/kubik-
meter renat vatten 11 13 18

Årets viktigaste händelser
Esarps infiltrationsanläggning har lagts ner och ersatts 
med överföringsledning till Kyrkheddinge. Den fort-
satta sträckningen fram till Maskinvägen i Staffans-
torp ska projekteras.

Ledningsrenovering har genomförts bland annat 
på N Lundavägen och på Aspvägen. Projektering 
har påbörjats för pump och ledningar vid Borggårds 
allé och för dagvattenpumpstation, som ska minska 
belastningen i Borggårdsområdet.

Framtiden
En stor del av ledningsnätet är gammalt och statusen 
försämras kontinuerligt. Utbyggnad av bostäder och 
näringsliv frestar även på systemets kapacitet. VA 
har många investeringsprojekt framför sig under de 
kommande åren och kommer att präglas av både re-
noveringsarbeten och nyproduktion av anläggningar. 
Nuvarande taxeintäkter täcker inte de kostnader som 
investeringsvolymen medför och därför planeras för 
taxehöjning från och med 2013.

Tekniska nämnden / Balansenhet VA

Ordförande 
Bertil Persson (M)

Nämndspecialist 
Johan Israelsson

Verksamhetsberättelser
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Tekniska nämnden / 
Balansenhet Renhållningen

Ordförande 
Bertil Persson (M)

Nämndspecialist
Johan Israelsson

Teknisk verksamhet

Måluppfyllelse

Övergripande bedömning
Tekniska nämndens mål avseende ny entreprenör har 
uppfyllts vilket däremot målet om information om 
avfallsminimering inte har gjort.

Årets resultat
Då den fasta avgiften fastställdes räknade verksam-
heten med att finansiera bidraget till SYSAV avseende 
byggandet av den nya återvinningscentralen med lån. 
Eftersom den nya återvinningscentralen inte stod klar 
förrän i slutet av 2010 belastades inte verksamheten 
med den beräknade räntekostnaden under ett antal år, 
vilket byggt på det egna kapitalet. Finansieringsfrågan 
har därför kunnat lösas utan upplåning. För 2011 
uppstår ett överskott genom att avgiften tar höjd för 
en räntekostnad som inte belastar verksamheten.

Ekonomiska fakta mnkr
 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2011 2011

Resultat 2,6 1,2 -0,7
Investeringsvolym mnkr 0,3 

Nyckeltal kg/invånare 
 Bokslut Bokslut Budget 

 2010 2011 2011

Avfall från hushållen,
kg/inv 250 239 250 

Avfall vid Återvin-
ningscentral, kg/inv 248 362 325

Årets viktigaste händelser
SITA Sverige AB är ny renhållningsentreprenör sedan 
februari 2012.

Mängden hushållsavfall per invånare har minskat 
med 5% från den normala nivån.

Överskottet är hänförligt till den försenade byggna-
tionen av den nya återvinningscentralen.

Ny taxa från och med 2012 innebär en sänkning av 
avgifterna.

Tekniska nämnden / 
Balansenhet Fjärrvärme

Ordförande 
Bertil Persson (M)

Nämndspecialist 
Johan Israelsson

Ekonomiska fakta mnkr
 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2011 2011

Resultat 0,4 44,9 1,5

Årets viktigaste händelser
Fjärrvärmeverket överläts till E.ON den 1 augusti. 
Realisationsvinsten för balansenhetens del uppgick till 
55,9 mnkr.

Verksamhetsberättelser Verksamhetsberättelser

Teknisk verksamhet

Måluppfyllelse

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

Årets resultat
Planerade investeringar har senarelagts vilket lett till 
överskott för kapital - och underhållskostnader.

 

Samarbetsnämnd 2

Ordförande 
Michael Sandin (M)

Nämndspecialist 
Ingalill Hellberg

Verksamhetsområde  
• Fysisk och teknisk planering

Ekonomiska fakta mnkr
 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2011 2011

Resultat -- 0,4 0,0

Nettokostnad -- 1,1 1,5

Årets viktigaste händelser
Kävlinges och Staffanstorps kommuners Kart- och 
GIS-verksamheter slogs samman till en ny gemensam 
organisation, Geoinfo - geografisk informationsverk-
samhet. Under uppbyggnadsåret har arbetet bestått 
i genomgång av system, databaser och servrar men 
även utveckling och spridning av karttjänster och 
kunskap samt satsningar på nya interaktiva kartor 
och förbättring av befintliga.

Framtiden
I Kävlinge ska det moderna geografiska systemet ”So-
len i Kävlinge” införas och ”Solen i Staffanstorp” ska 
uppgraderas till samma version under 2012. Satsning-
ar mot både medborgare och interna användare kom-
mer att fortgå. En stor arbetsinsats kommer att krävas 
under 2012 för nödvändig anpassning av system med 
mera på grund av den kommande migreringen till 
Microsoft-miljö.
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Miljö- och samhällsverksamhet

Måluppfyllelse

Övergripande bedömning
Nämndens mål avseende handläggningstiden för 
bygglov, en effektiv planprocess innefattande med-
borgardialog samt att miljö- och hälsoskyddsverk-
samheten ska följa beslutad tillsyns- och kontrollplan 
har uppfyllts. Det fjärde målet angående tidseffektiv, 
rättssäker och trygg handläggning har inte mätts.

Årets resultat
Den övervägande budgetdifferensen beror på mins-
kade intäkter för bygglov, där ärendemängd och 
omfattning har minskat.

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2011 2011

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

Nyckeltal % 
 Bokslut Bokslut Budget

 2010 2011 2011

Miljö- och hälso-
skydd, avgifts-
finansieringsgrad 47 40 32

Bygglov, kostnads-
täckning 91 78 90

Årets viktigaste händelser
Miljöenheten: Utöver ordinarie tillsynsarbete har 
miljöenheten deltagit i nationella och regionala 
projekt rörande bland annat kemikalier i lantbruket, 
växtnäringsförluster och livsmedel. ”Focus on Food” 
är ett EU-projekt med deltagare från Skåne, Tysk-
land och Polen. Europeiska socialfonden finansierar 
”Effektiv miljötillsyn” som erbjuder kompetens- och 
samverkansinsatser. 

Fyra nya taxor har antagits och informerats om. 
Plan- och byggenheten: Nya plan- och bygglagen, som 
trädde i kraft i maj, har föranlett ett flertal fortbild-
ningsinsatser och ett omfattande utvecklingsarbete.

Under året har nio nya planeringsuppdrag tillkom-
mit och sex avslutats och omkring 35 planeringsupp-
drag är aktiva.

I Sockerbruksprojektet, ”Sockerstan” har skissupp-
drag utvärderats och en namntävling genomförts.

Framtiden
Miljöenheten: Medverkan i de olika projekten fortsät-
ter. Utbildningar ibland annat ledarskap, rättssäker 
myndighetsutövning och kommunikation kommer att 
prioriteras. Samarbete med övriga 4-Yes kommuner 
planeras inom områdena livsmedel, hälsoskydd, avfall 
och trafikbuller.
Plan- och byggenheten: Den nya plan- och bygglagen 
kräver ytterligare fortbildnings- och utvecklingsinsat-
ser. Den medför också större arbetsbelastning genom 
krav på fler tekniska samråd och mer omfattande 
administration kring kungörelse- och underrättelseru-
tiner.

Antalet pågående planeringsuppdrag beräknas 
ligga runt 30-35. Enheten kommer också att delta i 
flera övergripande projekt som Sockerbruksområ-
det, Strategi för hembygd, Strategi för Stadsliv och 
Tidskvalitet samt 4-spårsutbyggnaden/Västra Hjärup.

Miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden

Ordförande 
Christian Sonesson (M)

Nämndspecialist
Johan Israelsson

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

”Jag tycker om alla positiva och 
trevliga människor i Staffanstorp. 
Sen är ju kommunen väldigt aktiv 
och gör en hel del för byborna, 
som till exempel isbanan som  
lockar hit fler besökare, vilket 
uppskattas.”   

Sara Sjöholm, 
Mårtenssons Blomsterhandei

Foto: Kasper Dudzik.
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Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande 
Eric Tabich (M)

Nämndspecialist

Mats Schöld 

Verksamhetsområde  

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

Kultur- och fritidsverksamhet

Måluppfyllelse

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

Nya Staffansvallen färdigställdes och invigdes 
den 1 september 2011. Alla föreningar har erbjudits 
kvalificerad föreningsutveckling genom avtal med 
Skåneidrotten och i samarbete med Kävlinge och 
Lomma kommuner. 

Årets resultat
Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett nettoresultat 
på 154 tkr för verksamhetsår 2011.

Årets viktigaste händelser
Under 2011 fortsatte satsningen på ungdomsaktivi-
teter, som innebär en samverkan mellan resultatenhe-
terna för att skapa och genomföra barn- och ungdoms-
aktiviteter.
Under 2011 arbetades strategier fram tillsammans med 
Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden. 
Nya Staffansvallen färdigställdes och invigdes den 1 
september 2011.

Framtiden
I samverkan med civila samhället skapa ett utbud av 
kultur- och fritidsaktiviteter för målgruppen 10-12 år. 
Dessutom kommer Kvalitetsdeklaration att upprättas 
så att brukare och medborgare erhåller information om 
vilka förväntningar de kan ha på kommunen.

När det gäller Musikskolan, kommer ett besluts-
underlag att läggas fram gällande införandet av ett 
musikchecksystem i kommunen. 

Twin Cup, fotbollsturnering för kommunens vänor-
ter, och Skånelägret tillsammans med Skånes Fotbolls-
förbund, kommer att arrangeras.

Nyckeltal  
 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2011 2011

Allmän kulturverksamhet   
Nettokostnad per invånare 44,5 37,3 42,5

Bibliotekverksamhet    
Nettokostnad per utlån 46,6 48,5 46,2
Badet 
Nettokostnad per besök 34 38 37
Antal besök per år 141 389 125 000 130 000 
 

Ekonomiska fakta mnkr

 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2011 2011

Resultat 0,0 0,2 0,0

Nettokostnad 31,0 32,7 32,8    

Investeringsvolym 0,2 0 0

Verksamhetsberättelser Verksamhetsberättelser

Barn- och utbildningsverksamhet

Måluppfyllelse

Övergripande bedömning
Enligt olika attitydundersökningar och elevenkäter, är 
föräldrarna mycket nöjda med förskoleverksamheten 
och eleverna i grundskolan är nöjda med trygghet, 
bemötande, trivsel och lärande. Jämfört med föregå-
ende år får IT/datorer, information/inflytande, och 
miljö högre betyg.

De reformer som skulle införas den 1 juli 2011 av-
seende ny skollag, nya läroplaner och ny betygsskala 
är genomförda.

Målet att öka andelen elever med godkänt betyg 
i åk 9 jämfört med föregående år har uppnåtts. Den 
andelen ökade från 88% till 94%. Jämförelsetal riks-
genomsnitt samtliga kommuner är 88% (2011). Det 
genomsnittliga meritvärdet ökade också från 203 till 
212. Jämförelsetal riksgenomsnitt samtliga kommu-
ner är 208 (2011).

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande 
Nino Vidivic (M)

Nämndspecialister
Inga-Britt Henriksson, Jens Jording

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

Ekonomiska fakta mnkr
 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2011 2011

Resultat -8,9 -6,4 0
Nettokostnad -487 -503 -497
Investeringsvolym 0,0 0,0 0,0

Årets resultat
Förskola, Grundskola, Särskilda insatser och Gymna-
sieverksamhet är bland de delar som drabbades av sto-
ra kostnadsökningar under 2011. En markant ökning 
av antalet barn tillsammans med den nya lagstiftningen 
om allmän förskola för treåringar, som innebär minska-
de intäkter, bidrar också till underskottet. Framför allt 
gäller ökningen barn på fristående förskolor.

För grundskolans del innebar kapitalkostnader och 
IT-driftskostnader, ett ökat underskott. 

Barn i behov av extraordinärt stöd inom förskolan 
har ökat kraftigt även under 2011 och har medfört 
ökade kostnader för verksamheten Särskilda insatser. 

För Gymnasiet var antalet elever över året fler än i 
budget. En bidragande orsak till resultatet är också en 
ökning av antalet inackorderingstillägg och att färre 
elever än beräknat ”hoppat av” under året. Intäkterna 
i form av momsåtersökning är också något lägre än 
beräknat.

Vuxenutbildningen – Grundvux och Gymnasievux - 
är de verksamheter som uppvisade ett positivt resultat 
på grund av färre antal elever samt extra medel för 
Yrkesvux.

Nyckeltal % 
 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2011 2011

Förskola  
Nettokostnad per 
förskoleplats 86 221 87 611 87 683

Familjedaghem
Nettokostnad per 
familjedaghemsplats 76 872 86 694 74 396

Grundskola
Nettokostnad per 
grundskoleplats 71 347 62 287 69 996

Gymnasieskola
Nettokostnad per 
gymnasieelev 96 833 103 063 98 839

Grundsärskola
Nettokostnad per elev 277 785 305 625 261 233
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Socialnämnden

Ordförande 
Liliana Lindström (M)

Nämndspecialister

Ingela Löfberg
Hillevi Ventura

Verksamhetsområde  

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

Social verksamhet

Måluppfyllelse

Övergripande bedömning
Socialnämndens mål avseende Individ - och fa-
miljeomsorg och Vård och omsorg om äldre och 
funktionshindrade är uppfyllda med fullgott resultat. 
Målen har omfattat rättssäkerhet avseende barn 
och unga, missbruk, ekonomiskt bistånd och LSS, 
förebyggande insatser till äldre och klientnöjdhetsun-
dersökning.

Årets resultat
Socialnämnden visade för 2011 ett positivt resultat 
på totalt 6,0 mnkr, vilket innebär drygt 3,25% av 
nettobudgeten. En stor anledning till den positiva 
avvikelsen är att kostnaderna för familjehem och 
institution för barn och unga inom individ- och 
familjeomsorgen minskat samt att kostnaden per 
vårddygn inom missbruksvården blivit lägre än 
budgeterat. 

Även Vård och omsorg uppvisar en stor positiv 
avvikelse och huvudorsakerna är lägre beläggning 
än väntat inom det särskilda boendet och en lägre 
indexuppräkning av avtalen med externa utförare än 
förväntat. Korttidsenheten har haft en lägre belägg-
ning, vilket också medför bättre ekonomiskt resultat. 

Ekonomiska fakta mnkr
 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2011 2011

Resultat 3,8 6,0 0

Nettokostnad 175,5 179,3 185,3    

Investeringsvolym 0,0 0,0 0,0

Årets viktigaste händelser
Under året har det konstaterats en högre måluppfyl-
lelse i årskurs 9. Implementering av de nya reformerna 
i förskola och skola samt introduktionsprogrammen, 
tidigare IV, har genomförts.

Fortsatt satsning på digital kompetens för att möta 
barns och ungdomars digitala livsstil. Första fasen i 
”en-dator-per-elev”,  (1:1), på kommunens sex - till 
nioskolor har genomförts. Undervisningen av de 
ensamkommande flyktingungdomarna samt SFI för 
dem på hemmaplan har utvecklats.

En ny tjänstemannaorganisation presenterades i 
slutet på året för att verkställas vid årsskiftet.

En grupp bestående av både politiker och tjänste-
män bildades för skolananlys.

Barn- och utbildningsverksamhet forts.

Årets viktigaste händelser
Individ och familjeomsorgen
Utbildning för barn - och ungdomshandläggare i 
”Signs of saftey” i syfte att öka kompetensen om 
barns behov har ägt rum och arbetssättet har imple-
menterats. Inom missbruksvården har utbildning 
skett i KBT och detta samt återfallsprevention har 
implementerats.

Missbruksenheten har fortsatt att arbeta med att 
implementera nationella riktlinjer för missbruksvård i 
samarbete med SIKTA. Socialnämndens projekt inom 
ekonomiskt bistånd, där en handläggare är anställd 
för att stödja och utreda de personer som har mer 
problematik än arbetslöshet, har fått ett positivt utfall 
med färre hushåll i behov av ekonomiskt bistånd samt 
fler intäkter.

Förebyggande enhet barn och unga 
Januari 2011 bildades en ny enhet för barn och unga. 
Förebyggande enheten består av fältverksamhet, 
socionomer i skola, ungdomscoacher och program för 
unga missbrukare. I mars 2011 tillkom även fritids-
gårdarna. Ett ungdomscafé öppnade för de lite äldre 
ungdomarna. Målsättningen är att skapa och sam-
ordna förebyggande verksamhet för barn och unga.

Vård och omsorg om äldre
Medel har beviljats från Socialstyrelsen för att arbeta 
med kost och nutrition, läkemedelsgenomgång samt 
värdegrundsarbete.

Nyckeltal  

 Bokslut Bokslut Budget
 2010 2011 2011

Familjehem 
Kostnad vårddygn, 
barn och ungdom 432 435 462

Kostnad vårddygn, vuxna 1 574 1 533 1 827

Kostnad vårddygn, barn 2 351 2 615 2 498

Kostnad per årsplats 

Klöverlyckan 481 479 527 870 492 823 

Magnoliagården 466 434 490 051 489 054

Pilegården 493 040 536 953 504 594

Enskilt vårdhem 529 311 538 783 543 354 

LASS kostnad per person 251 460  269 352

All personal i särskilt boende och hemvården har 
genomgått utbildning i anhörigstöd. Viss personal 
har därefter åtagit sig att bli anhörigombud i verk-
samheterna.

Vård och omsorg om funktionshindrade:
Ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser har 
stått för den största ökningen av antalet nytillkomna 
ärenden. Behoven är av annan karaktär vilket ställer 
andra krav på de insatser som erbjuds. 

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

Alla handläggare i verksamheterna ska utbildas i 
Metoden MI, motiverande intervju.

Arbetet med arbetsförmedling och PRAKTIKUM 
fortsätter för att på sikt minska behov av ekonomiskt 
bistånd.

Vård och omsorg om äldre
Den 1 maj 2012 tillträder nya utförare av Pilegårdens 
särskilda boende, Pilevallens dagvård för demens-
sjuka, uppstart av ny dagvård för demenssjuka och 
den kommunala enheten inom kundvalet. 

För att uppnå en ökad valfrihet finns behov av att se 
över alternativa boendeformer för äldre.

Antalet personer med demenssjukdom har ökat och 
förväntas öka ytterligare. För att möta denna ökning 
finns behov av att ytterligare utveckla och bredda 
stödet till målgruppen.

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

Med satsningen på fritidsaktiviteter för barn och 
ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser fortsätter 
utvecklingen av utbud och kompetens för att kunna 
möta ungdomars behov av meningsfulla och anpas-
sade fritidsaktiviteter inom kommunen.

Verksamhetsberättelser

Framtiden
Implementeringsinsatser kommer att göras med 
anledning av reformerna i förskola och skola och 
utveckling av det systematiska kvalitets- och uppfölj-
ningsarbetet. Övergång från projektfas till driftsfas 
kommer att ske gällande fortsatt satsning på digital 
kompetens i förskola och skola och uppbyggnad av 
ett ”Digitek” som ett samlande nav.

Under 2012 kommer även fortsättningsvis att 
satsas på skolbibliotek. Inom ramen för samverkan 
med Region Skåne kommer man dels att starta Famil-
jecentral, dels ha ett samverkansavtal med Barn- och 
ungdomspsykiatrin. Under 2012 kommer också en 
utvecklingsgrupp bestående av politiker och tjänste-
män för nämndens verksamhetsområde att startas. 

En ny lagstiftning för vuxenutbildning kommer att 
träda i kraft under 2012.
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Kommunstyrelsen

Ordförande 
Michael Sandin (M)

Produktionschefer

Hans Nilsson
Unto Järvirova
Bo Gertsson

Verksamhetsområde  

Produktion av service sker inom följande verk-
samhetsområden:

• Bad 
• Bibliotek 
• Ekonomi/IT
• Förskoleverksamhet 
• Kostverksamhet
• Musikskola
• Reningsverk
• Resurscentrum
• Skolbarnsomsorg 
• Skolverksamhet 
• Vård och omsorg om äldre

Vid utgången av 2011 fanns 29 resultatenheter.

Kommunstyrelsen resultatenheter

Årets viktigaste händelser
Förskola och skola

 LpFö 98 reviderades vilket ledde till utbildning 
av processledare inom förskolan. Processledarna 
initierar och leder de pedagogiska diskussionerna 
på sina respektive förskolor tillsammans med 
enhetschefen.

 De kommande behöriga rektorerna fortsätter sin 
treåriga rektorsutbildning.

 Korttidsskolan är nu en permanent verksamhet.

Ekonomiska fakta mnkr
  Bokslut Bokslut
  2010 2011

Årets resultat  -2,5 -7,5

Resultatöverföring  8,0  6,5

Eget kapital  5,5 -1,0

 Kommunens satsning på både rektorer och nyck-
elpersoner i implementeringsprocessen av de nya 
läroplanerna för grund- och gymnasieskolan har 
slagit mycket väl ut.

 Fortsatt fokus på IKT inom skola/förskola. Pro-
jektorer är nu installerade i så gott som samtliga 
klassrum i kommunens skolor. Smartboard har 
inhandlats och används av en hel del enheter

 Personalen på Centralskolan fick i december, som 
första skola i kommunen, MAC-datorer. Teknisk 
och pedagogisk utbildning med datoriserad under-
visning påbörjades.

 Det nya betygsystemet (A-F) tilllämpades första 
gången vid slutet av höstterminen 2011. Eleverna 
i åk 8 var de först som betygsattes enligt det nya 
reglementet.

 Några enheter har tilldelats projektpengar av 
Skolverket och fortbildat pedagoger som kommer 
att bygga upp Matte – och Teknikverkstäder.

Framtiden
Förskola och skola

  Många enheter har varit sparsamma för att kunna 
göra behövliga satsningar under 2012.

  Det finns stora skillnader mellan skolorna, bland 
annat beroende på fluktuationer i elevunderlaget, 
små enheter, olika social struktur mm. Fördelning-
en av resurser behöver ses över.   

  Under 2012 fortsätter satsningen på digital utveck-
ling genom att projektorer monteras upp i de flesta 
klassrummen. Detta innebär att man nu på allvar 
kan använda den nya tekniken i undervisningen. 
Vi hoppas också kunna inleda 1-1 satsningen på 
någon skola (1 dator/elev).

  Beslut om lärarlegitimation kommer förmodligen, 
vilket innebär att kommunen kommer att behöva 
fortbilda en hel del personal under de närmaste 
åren för att de ska bli behöriga i alla ämnen de 
undervisar i.

Verksamhetsberättelser Verksamhetsberättelser

Vård och omsorg
  För att öka tryggheten och säkerheten för bruk-

arna, ge personalen en bättre arbetsmiljö samt 
uppnå en högre verkningsgrad hos brukarna har 
digitala lås hos brukarna införts. Detta ersätter 
i stor utsträckning den manuella nyckelhante-
ringen.

  Inom det särskilda boendet kommer beställning-
en om sjuksköterskebemanning under helgerna 
att uppfyllas till 100%.

Övriga resultatenheter
  Kostverksamheten har oförändrade priser jämfört 

med 2010. I nuläget kommer de även att gälla 
under 2012. Anledningen till detta är att verksam-
heten använder en del av det egna kapitalet.

 Det är fortsatt stor efterfrågan på musikskole-
platser. Köerna förväntas växa.

Framtiden
Förskola och skola

 Många enheter visar detta år ett negativt resultat 
i bokslut. Fördelningen av resurser och hur dessa 
används behöver analyseras.

 Skolbibliotekets roll och uppbyggnad är för-
tydligad i den nya skollagen. Enheterna inom 
skolan vill göra skolbiblioteket till ett medienav i 
verksamheten.

 Förskolan är på frammarsch inom IKT och inköp 
av iPads står på listan.

 Implementeringen av de nya läroplanerna 
fortsätter och innefattar nu också det så kallade 
Kvalitetshjulet. Implementeringen utökas även till 
att gälla utbildning för pedagoger i F-klass samt 
fritidspedagoger.

 Fortsatt IKT-satsning i skolan. Hagalidskolans 
och Hjärupslundsskolans personal kommer att 
tilldelas var sin MAC-dator inför sommarlovet 
och eleverna får sin utdelning när höstterminen 
startar. 

 Pengar från läsa, skriva, räknaprojektet leder till 
matematikutbildning för pedagoger i de lägre 
årskurserna.

 Nyutbildade pedagoger ska, för att få sin legitima-
tion, genomgå ett introduktionsår. Ett övergrip-
ande och gemensamt synsätt på hur detta ska 
hanteras i kommunen behöver diskuteras.

 Föräldramodulen i PODB (system för elevdoku-
mentation, bedömning och betygsättning) har 
införts. Detta kommer att innebära en än bättre 
kommunikation mellan skola och hem.

Foto: Lisbeth Svensson.
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”Det bästa med Staffans-
torp är Bråhögsbadet, för 
jag älskar att bada!”   

Luka Prelevic
Staffanstorpsjunior

RESULTATENHETER tkr Resultatöverföring Budget Bokslut Differens Ackumulerat
Bokslut 2011 t. o. m. 2010 2011 2011 Budget - Bokslut resultat 2011

Annero skola  1438  -600  -345  255  1093 

Biblioteket  144  -100  -179  -79  -35 

Bråhög/Borggårds skolan -226  -150  -1355  -1205  -1581 

Bråhögsbadet  -459  100  -106  -206  -565 

Centralskolan  -1690  -260  -443  -183  -2133 

Ekonomi/IT  307  0  193  193  500 

Hagalidskolan  -62  0  -339  -339  -401 

Hjärupslundsskolan -375  150  243  93  -132 

Hjärups skola  1388  -500  -178  322  1210 

Kometskolan  197  0  -369  -369  -172 

Kostsektionen  2594  -650  -135  515  2459 

Kyrkbyn/ Familjedaghem 524  -270  -165  105  359 

Kyrkheddinge skola -93  -300  -249  51  -342 

Lapptäckets förskola 172  -150  -714  -564  -542 

Mellanvångens skola 443  -200  -421  -221  22 

Musikskolan  -3  0  6  6  3 

Ordinärt boende  121  -600  -1244  -644  -1123 

Praktikum  0  0  -1492  -1492  -1492 

Rehab-verksamhet 145  0  -471  -471  -326 

Reningsverket  498  -60  111  171  609 

Resurscentrum   0  0  1209  1209  1209 

Stanstorps skola  51  20  -314  -334  -263 

Stationsbyns förskola -1  0  -139  -139  -140 

Särskilt boende  2346  0  -112  -112  2234 

Tottarps skola  70  0  -310  -310  -240 

Trekantens förskola -446  150  93  -57  -353 

Åkervindans förskola -293  0  -136  -136  -429 

Ängslyckans förskola 121  0  -200  -200  -79 

Önsvalas förskola  -381  100  110  10  -271  

SUMMA 6 530  -3 320  -7 451  -4 131  -921  

Verksamhetsberättelser

Foto: Kasper Dudzik.
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Driftsredovisning 
tkr

 

   Nämnd/Enhet   Intäkter   Kostnader   Netto   Budget   Avvikelse 

         2011    

Skattefinansierad verksamhet     

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

Politisk verksamhet  418 3 392 -2 974 2 920 -54

Kommunstyrelsen  42 812 138 807 -95 995 101 305 5 310

Tekniska nämnden  1 004 50 176 -49 172 50 490 1 318

Samarbetsnämnd 2  4 267 5 366 -1 099 1 485 386

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2 478 1 887 591 -920 -329

Kultur- och fritidsnämnden  3 332 35 983 -32 651 32 805 154

Barn- och utbildningsnämnden  46 504 549 807 -503 303 496 920 -6 383

Socialnämnden  37 690 216 996 -179 306 185 350 6 044

     

Resultatenheter  *  450 657 458 110 -7 453 -3 320 -4 133

Annero skola/förskola  30 198 30 543 -345 -600 255

Bibliotek  9 362 9 541 -179 -100 -79

Bråhög/Borggård skola/förskola  32 719 34 074 -1 355 -150 -1 205

Bråhögsbadet  7 258 7 365 -107 100 -207

Centralskolan  19 607 20 050 -443 -260 -183

Fritidsverksamhet  602 602 0 0 0

Hagalidskolan  33 075 33 415 -340 0 -340

Hjärupslundsskolan  24 426 24 183 243 150 93

Hjärups skola  36 276 36 454 -178 -500 322

Internservice ekonomi / IT  5 204 5 011 193 0 193

Kometskolan  5 231 5 599 -368 0 -368

Kostsektionen  19 877 20 012 -135 -650 515

Kyrkbyns förskola  11 542 11 707 -165 -270 105

Kyrkheddinge skola  8 264 8 513 -249 -300 51

Lapptäckets förskola  5 047 5 761 -714 -150 -564

Mellanvångens skola/förskola  29 073 29 494 -421 -200 -221

Musikskola  4 779 4 773 6 0 6

Ordinärt boende  40 370 41 614 -1 244 -600 -644

Praktikum  3 997 5 489 -1 492 0 -1 492

Rehab-verksamheten  8 124 8 595 -471 0 -471

Reningsverket  7 280 7 169 111 -60 171

Resurscentrum  15 861 14 653 1 208 0 1 208

Stanstorpsskolan  23 725 24 039 -314 20 -334

Stationsbyns förskola  8 347 8 485 -138 0 -138

Särskilt boende  19 341 19 453 -112 0 -112

Tottarps skola  6 200 6 510 -310 0 -310

Trekantens förskola  10 360 10 267 93 150 -57

Åkervindans förskola  4 727 4 863 -136 0 -136

Ängslyckans förskola  10 002 10 203 -201 0 -201

Önsvalas förskola  9 783 9 673 110 100 10

Summa skattefinansierad  589 162 1 460 524 -871 362 867 035 2 313

VerksamhetsberättelserVerksamhetsberättelser

Driftsredovisning 
tkr

 

   Nämnd/Enhet   Intäkter   Kostnader   Netto   Budget   Avvikelse 

         2011    

Avgiftsfinansierad verksamhet     

Balansenhet VA  33 162 40 841 -7 679 -1 550 -6 129

Balansenhet Fjärrvärme  57 972 13 045 44 927 1 520 43 407

Renhållning  14 392 13 166 1 226 -710 1 936

Summa avgiftsfinansierad  105 526 67 052 38 474 -740 39 214

     

Finansiering  30 620 27 250   

Summa finansiering  30 620 27 250   

       

Avgår avskrivningar   -22 725   

Intern ränta   -14 825 -14 825   

Avgår finansiella kostnader/Intäkter  -16 187 -5 736   

Summa  694 296 1 511 540   

Interna poster  -447 849 -447 849   

Summa  246 447 1 063 691   
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Investeringsredovisning kommunen 
tkr

 

 Bokslut Budget Avvikelse Projektkalkyl  Projektutfall Projekt- Beräknat 
 2011 2011 2011 Bu 2011 t o m 2011 prognos avslut år
      totalt
    

      

KOMMUNSTYRELSEN      

      

Ledning

Staffansvallens IP        2012

Infrastrukturersättning 1 400 4 100 -2 700 22 250 8 300 22 250 

Utgifter 19 085 20 696 1 611 41 900 40 459 40 900 

Nettoinvestering 17 685 16 596 -1 089 19 650 32 159 17 950 

       

Hjärups IP       2014

Infrastrukturersättning   0 25 000 0 25 000 

Utgifter 122 500 378 31 000 350 31 000 

Nettoinvestering 122 500 378 6 000 350 6 000 

       

Spontanidrottsplatser  1 200 1 200 3 000 0 4 200 2013

       

Ridsportanläggning Kabbarp       2013

Infrastrukturersättning   0 1 500 0 1 500 

Utgifter 341 1 228 887 6 000 955 5 390 

Nettoinvestering 341 1 228 887 4 500 955 3 890    

    

Internservice       

Ekonomisystem 206 200 -6    

IT infrastruktur 2 675 3 000 325    

Kopiator vaktmästeriet  500 500    

Beslutsstödssystem 786 800 14 800 786 1 600 2012

Platina 1 539 1 500 -39    

Utbyte av datorer i org 1 388 0 -1 388  1 388 1 000 Årligen

Digital teknik BUN 3 231 5 000 1 769    

       

Räddningstjänst       

Testinstrument rökskydd 182  -182    

Tankbil 2 230 2 250 20 2 300 2 277 2 277 2011

Brand- o räddningsutrustning 301 300 -1 300 301 300 Årligen

Lokalutrustning 407 400 -7 600 407 705 2012

       

SAMARBETSNÄMND 2       

Geografiskt informationssystem 23  -23  1 488 1 518 2011

       

RESULTATENHETER       

Musikskolan Instrument 264 280 16    

       

Summa kommunstyrelsen       

Inkomster 1 400 4 100 -2 700    

Utgifter 32 780 37 854 5 074    

Nettoinvesteringar  31 380 33 754 2 374       

  

Endast fleråriga projekt
 

 Bokslut Budget Avvikelse Projektkalkyl Projektutfall Projekt- Beräknat 
 2011 2011 2011 Bu 2011 t o m 2011 prognos avslut år
      totalt

          

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN       

Konstnärlig utsmyckning  25 25    Årligen

       

TEKNISKA NÄMNDEN       

Skattefinansierad verksamhet       

GC-vägnätet 188 500 312    Årligen

Ökad trafiksäkerhet 1 853 2 000 147    Årligen

Belysning 1 231 1 000 -231    Årligen

Upprustning grönytor 2 073 2 000 -73    Årligen

Lekplatser 2 386 2 000 -386    Årligen

Tillgänglighetsanpassning       2011

Bidrag   0 921 921 921 

Utgifter 619 1 674 1 055 5 421 3 447 3 447 

Nettoinvestering 619 1 674 1 055 4 500 2 526 2 526 

GC N Lundavägen       2011

Statsbidrag 330  330  330 330 

Utgifter 1 335 546 -789 550 1 341 1 341 

Nettoinvestering 1 005 546 -459 550 1 011 1 011 

GC Knästorp - Gastelyckan 5 500 495 2 000 10 2 500 2014

Borggårds allé GC mm 27 1 792 1 765 2 000 204 5 500 2014

Truckvägen 28 500 472 3 000 124 4 000 2013

GC Stp-Burlöv-Malmö       2012

Statsbidrag   0 5 000   

Utgifter   0 5 500 6 1 250 

Nettoinvestering 0 0 0 500 6 1 250 

Rekreationspark Hagalid       2015

Inkomster   0 15 000  15 000 

Utgifter 207 329 122 30 000 1 070 30 000 

Nettoinvestering 207 329 122 15 000 1 070 15 000 

Rekreationspark Hjärup       2015

Inkomster      9 090 

Utgifter 33 700 667 6 000 188 30 000 

Nettoinvestering 33 700 667 6 000 188 20 910 

Beläggning 5 081 4 700 -381 20 000 8 580 30 000 2015

GC Lommavägen       2014

Infrastrukturersättning   0   1 950 

Utgifter  100 100 1 950 1 1 950 

Nettoinvestering 0 100 100 1 950 1 0 

GC Stp-Kabbarp (ridanläggning)       2014

Statsbidrag   0 3 000   

Utgifter 102 500 398 6 000 102 11 000 

Nettoinvestering 102 500 398 3 000 102 11 000

Endast fleråriga projekt

Investeringsredovisning kommunen forts. 
tkr
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Investeringsredovisning kommunen forts. 
tkr

 

 Bokslut Budget Avvikelse Projektkalkyl  Projektutfall Projekt- Beräknat 
 2011 2011 2011 Bu 2011 t o m 2011 prognos avslut år
      totalt 

      

Planskild korsning Kabbarp (ridanl.)       2013

Statsbidrag   0 2 500  1 000 

Utgifter 14 500 486 10 000 15 10 000 

Nettoinvestering 14 500 486 7 500 15 9 000 

       

Borggårdsområdet  200 200 4 500  4 500 2014

Vikhemsvägen-Kronoslättsvägen 15 300 285 1 500 15 3 000 2013

Grönplan  500 500 1 500  1 500 2014

Skyltprogram 456 1 000 544 1 000 456 700 2012

Landsbygdsbelysning  1 800 1 800 1800   2011

       

Järnvägsgatan       2012

Statsbidrag 1 100 1 100 0 1 100 1 100 1 100 

Utgifter 3 077 2 600 -477 3 600 3 077 3 600 

Nettoinvestering 1 977 1 500 -477 2 500 1 977 2 500 

       

Busshållplats Malmövägen       2013

Investeringsbidrag   0   800 

Utgifter 134  -134  134 1 600 

Nettoinvestering 134 0 -134 0 134 800 

       

Cirkulationsplats Kronoslättsv/Västanväg       2013

Infrastrukturers / Inv. bidrag   0 5 000  8 000 

Utgifter 445  -445 5 000 445 9 100 

Nettoinvestering 445 0 -445 0 445 1 100 

       

Vesum naturområde 32 0 -32  32 10 000 2016

Koloniområde Hagalid 29 0 -29  29  2012

Lekplats Nordanå  300 300    2011

Balders hage estrad mm 12  -12  12 1 000 2012

       

GC Västanväg södra       2013

Investeringsbidrag   0 2 500  2 500 

Utgifter 109 0 -109 2 500 109 2 500 

Nettoinvestering 109 0 -109 0 109 0 

       

Summa tekniska nämnden skatte-

finansierad verksamhet       

Inkomster 1 430 1 100 330    

Utgifter 19 491 26 041 6 550    

Nettoinvesteringar 18 061 24 941 6 880      

 

Endast fleråriga projekt

Investeringsredovisning kommunen forts. 
tkr

 

 Bokslut Budget Avvikelse Projektkalkyl  Projektutfall Projekt- Beräknat 
 2011 2011 2011 Bu 2011 t o m 2011 prognos avslut år
      totalt 

      

TEKNISKA NÄMNDEN

BALANSENHET VA      

Servisledningar       Årligen

Inkomster 1 247  1 247    

Utgifter 1 277 500 -777    

Nettoinvestering 30 500 470    

       

Relining 1 963 2 000 37    Årligen

Lagerlöfs väg/Järnvägsg relining 201  -201  3 420 3 420 2011

Grevie-Beden 6 754 3 000 -3 754 5 000 7 358 7 358 2011

       

Gullåkra mosse       2013

Inkomster  6 600 -6 600 6 600 1 777 3 555 

Utgifter 1 816 7 003 5 187 11 000 3 831 15 000 

Nettoinvestering 1 816 403 -1 413 4 400 2 054 11 445 

       

N Lundav ledningsrenovering 2 706 1 933 -773 2 500 2 950 2 950 2011

Brågarp västra ledning och pump 2 500 498 4 000 3 4 000 2013

Borggårds allé ledningar och  

pumpstation 808 7 000 6 192 8 500 989 15 500 2013

Esarp-Kyrkheddinge ledning 5 560 4 202 -1 358 5 500 6 474 6 474 2011

Pihls väg Uppåkra ledning  

och pump 561 3 646 3 085 6 400 1 223 7 400 2012

Maskinvägen spv ledning och   

pumpstation 247  -247 3 000 247 7 000 2014

KH-Stp spv-ledning och pumpstation 426 3 200 2 774 8 500 1 010 9 000 2013

Foodialedningen magasin   0 3 000 0 3 000 2014

Reservkraft pumpstationer 20  -20    

Ledningar Aspvägen m fl 9 066 6 000 -3 066 10 000 13 134 15 000 2012

Sandtvätt reningsverket 170 400 230    

Hjärup spillvattenmagasin 131  -131  131 3 500 2012

Hjärup vattenledning 1 000  -1 000  1 000 1 400 2012

Summa VA       

Inkomster 1 247 6 600 -5 353    

Utgifter 32 708 39 384 6 676    

Nettoinvesteringar 31 461 32 784 1 323    

       

TOTALT       

Inkomster 4 077 11 800 -7 723    

Ugifter 84 979 103 304 18 325    

Nettoinvesteringar 80 902 91 504 10 602    

       

Investeringsvolym mnkr 81 92 11    

Endast fleråriga projekt
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Kommentarer till investeringsredovisningen
Årets nettoinvesteringar uppgår till totalt 81 mnkr. De 
fördelas mellan kommunstyrelsen 31 mnkr, tekniska 
nämnden skattefinansierad verksamhet 18 mnkr och 
balansenhet VA 31 mnkr.

Staffansvallen
Staffansvallen har invigt under året. Anläggningen har 
flera konstgräsplaner vilket medger att verksamhet 
kan bedrivas större delen av året. Det har också gett 
ett volymtillskott som tillåter föreningar som nyttjar 
idrottsplatsen att växa och utvecklas.

IT-investeringar i skolan
En inledande satsning på digital teknik har genom-
förts i årskurserna 6-9. Satsningen fortsätter och ska 
ge samtliga elever egen dator i skolarbetet.

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har investerat i en ny tankbil som 
är en god resurs för att säkerställa brandvattenförsörj-
ningen.

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden har rustat upp grönytor bland 
annat inom Nevisborgsområdet och vid Roos damm 
där även en ny stor lekplats anlagts. För ökad trafik-
säkerhet har gång- och cykelvägar samt hastighets-
dämpande åtgärder genomförts. Ombyggnad av 
korsningen Lagerlöfs väg/ Norra Lundavägen har 
skett och gång- och cykelväg byggts till Borggårds allé. 
Även utmed Järnvägsgatan har en gång- och cykelväg 
anlagts.

Ny spillvattenledning
Ny spillvattenledning samt förstärkning av vattenled-
ningsnätet har utförts på sträckan Esarp - Kyrkhed-
dinge. En betydande del av VA investeringarna har 
använts för renovering av ledningsnätet, de större 
projekten har varit Grevie - Beden, Aspvägen med 
flera av ”trädgatorna” och Norra Lundavägen.
 

”Det bästa med att arbeta 
här är att jag får träffa 
trevliga Staffanstorps-
bor varje dag. Efter ett 
tag börjar vi till och med 
känna igen byborna som 
kommer hit och sorterar 
sina sopor.”   

Lina Ahlgren
Sysavs återvinningsstation 

i Staffanstorp

Foto: Kasper Dudzik.
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Exploateringsredovisning 
tkr, netto

  Projekt

          

900   Nevishög 13:13  3 662 3 742 -2 3 740 78 3 740 78

904   Hagalids bostadsområde*  2 666 1 013 -41 972 -1 694 972 -1 694

922   Biblioteksgården  861 1 403 -48 1 355 494 1 355 494

9271   Vikhem I*  1 358 1 172 0 1 172 -186 1 172 -186

9272  Vikhem II  0 -1 802 -5 486 -7 288 -7 288 -2 788 -2 788

9273   Vikhem III  38 540 -246 -6 761 -7 007 -45 547 38 602 62

928   Jakriborg II  2 159 -66 -1 -67 -2 226 2 159 0

929   Hästhagen*  1 845 -78 -20 -98 -1 943 -98 -1 943

931   Louiseberg  5 183 -215 574 359 -4 824 5 219 36

932   Hjärup NO, gemensamt  0 -1 215 -242 -1 457 -1 457 -1 457 -1 457

9321   Hjärup NO I  2 780 1 112 852 1 964 -816 2 424 -356

933   Nordanå Duvemåla  3 954 -161 -1 -162 -4 116 4 143 189

935   Hjärup Bo center  0 -7 346 -436 -7 782 -7 782 -7 781 -7 781

936   Hagalidparkskolan*  0 -1 127 -54 -1 181 -1 181 -1 181 -1 181

937   ICA-fastigheten     3 412 3 253 133 3 386 -26 3 386 -26

938   Skånevägen*  0 20 19 39 39 39 39

953   Brågarps industriområde  0 1 224 2 902 4 126 4 126 5 608 5 608

954   Stp Företagspark  99 15 071 3 435 18 506 18 407 11 528 11 429

955   Logistiktomten  0 -1 709 -263 -1 972 -1 972 -1 972 -1 972

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

       

Resultat  66 519 13 991 -5 440 8 551 -57 968 65 016 -1 503

* Projekt som avslutas 2011       

Projekt

kalkyl

Redovisn. 

t o m 2010

Redovisn. 

2011

Totalt redovisn. 

11-12-31

Avvikelse

red/kalkyl

Avvikelse

progn/kalkyl

Projekt

prognos

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

Hagalids bostadsområde
Detta projekt utgörs av ett större bostadsområde. 
Området är nu helt utbyggt och avslutas i bokslut 
2011. Kommunen ägde inledningsvis cirka 10% av 
den byggbara marken och samarbetar i exploate-
ringsfrågorna med övriga ägare, JM och Myresjöhus. 
Anläggningskostnader för infrastruktur som varit 
större än kalkylerat har gjort att projektet avslutas 
med negativt resultat.

Biblioteksgården
Området ligger intill biblioteket i tätorten Staffans-
torp och utgör resterande del av Centrum etapp 2. 
Området har bebyggts med bostäder, vilka är färdig-
ställda. Mindre anläggningsarbeten beträffande gång- 
och cykelvägar återstår.

Vikhem I
Totalt beräknas hela Vikhemsområdet inrymma cirka 
500 lägenheter. Området kan delas in i ett flertal etap-
per. Den första etappen där marken ägs av exploatör 
är utbyggt. Tillfarter till resterande delar av området 
samt dagvattenfrågor är under utredning. Planpro-
gram är taget för hela Vikhemsområdet. Etappen I 

visar då det avslutas ett litet underskott, men områ-
dets faktiska resultat kan svårligen bedömas förrän 
alla etapperna slutförts.

Vikhem II
Detaljplan för etapp II, där marken ägs av exploatör, 
håller på att tas fram. Interna problem hos exploatör 
har gjort att detaljplanen inte antagits. Detaljplan för 
etapp III, där marken ägs till största delen av kommu-
nen, inleddes 2009. Försäljning av mark samt ersätt-
ningar i exploateringsavtal gör att området beräknas 
täcka sina kostnader.

Jakriborg II
Marken ägs sedan tidigare av exploatör. Detaljplan 
för området antogs 2005. Exploateringsavtal träf-
fades i samband med antagandet av planen. Enligt 
avtalet ska exploatören anlägga anslutningsgata 
samt ny väg mellan Vragerupsvägen och riksväg 108. 
Exploatören har väntat med exploatering på grund av 
andra egna pågående projekt. Byggstart beräknas ske 
tidigast 2013.

Hästhagen
Marken ägs till största delen av exploatör och inrym-
mer 22 småhustomter. Plan- och exploateringsavtal är 
tecknat med exploatör. Exploatören har åtagit sig att 
iordningställa all allmän platsmark inom planområ-
det. På grund av komplicerade VA-lösningar avslutas 
projektet med underskott.
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Louiseberg
Marken ägs av exploatör som avser bebygga området 
med totalt cirka 50 småhus. Första etappen avser 
cirka 25 småhus. Plan- och exploateringsavtal är 
tecknade. Försäljning inom första etappen pågår. För 
området gäller annat huvudmannaskap än kommu-
nalt, bortsett från VA där kommunen är huvudman.

Hjärup No
Området ägs av Sveaskog som avser låta JM ex-
ploatera området. Totalt beräknas området kunna 
bebyggas med cirka 500 nya bostäder. Den första 
etappen omfattar cirka 130 enbostadshus. Plan- och 
exploateringsavtal är tecknade. Utbyggnad av första 
delen av etapp I påbörjades under 2009 och beräknas 
färdigställd under 2012.

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

Hjärup Centrum
Området som ligger kring nuvarande Hjärups cen-
trum ägs av kommunen och kommer att omvandlas 
till bostadsområde. Marken har fördelats till Riksbyg-
gen genom anbudsförfarande. Då projektet har mins-
kats ytmässigt och lägenhetsantalsmässigt innebär 
prognosen ett underskott. 

Hagalidparkskolan
Området ligger söder om bostadsbebyggelsen i 
Hagalid och är cirka 1 ha. Detaljplanen antogs under 
2009 men beslutet överklagades och de klagande fick 
rätt i högsta instans under 2011. Detta gör att någon 
byggnation inte kan genomföras och projektet av-
slutas därför med förlust motsvarande sina nedlagda 
kostnader.

ICA-Fastigheten
Detaljplanen rörande ICA-fastigheten har ändrats för 
att möjliggöra påbyggnad på fastigheten samt nybygg-
nad i syfte att bygga fler bostäder. I projektet återstår 
förändringar och återställningar av gatumiljön.

Verksamhetsberättelser

Skånevägen
På fastigheten Skånevägen 87 har genomförts en 
större renovering vilken krävde detaljplaneändring. 
Projektet är avslutat.

Brågarps industriområde
Ett av kommunen ägt område avsett för lättare indu-
stribebyggelse intill Industrivägen. Försäljning av tom-
ter pågår. Delar av gatunätet är redan iordningställt. 
En del av områdets mitt är planlagt som friluftsom-
råde. Uttag av marknadsmässiga tomtpriser gör att 
projektet förväntas täcka sina kostnader. Området är 
färdigställt avseende huvudledningar för VA.

Staffanstorps Företagspark
Ett av kommunen ägt område avsett för industri/
handelsbebyggelse mellan väg 108 och Vesumsvägen. 
Detaljplanen har reviderats för att på delar av områ-
det tillåta handel. Delar av gatunätet är iordningställt. 
Större delen av området har sålts till exploatörer. Ett 
fåtal tomter är idag bebyggda. 

Uttag av marknadsmässiga markpriser gör att 
projektet beräknas täcka sina kostnader.

Delar av VA-nätet har byggts ut i förväg på grund 
av delexploatering (Värmeverket, Skåneplantor).

Blinkfyrar AB i Staffanstorp tillverkar vägskyltar mm.
Foto: Claes Nilsson

Cavotec Connectors, nytt företag i Staffanstorp 
Foto: Claes Nilsson

Stanstorp 5:1, Logistiktomten
Området som är en del av Stanstorp 5:1 ägs av kom-
munen. Detaljplanen är antagen. För området anges 
ändamålen Industri, kontor samt bensinstation. 
Försäljning av mark till marknadsmässigt pris gör att 
projektet beräknas täcka sina kostnader.

Ljungs Handel
Detaljplan har tagits fram för att tillgodose handels- 
och parkeringsändamål. Plan- och exploateringsavtal 
har tecknats. Viss utbyggnad av gång- och cykelbana 
ingår i projektet. Projektets kostnader avses täckas 
genom plan- och exploateringsavtal.
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Förprojekt exploatering 
tkr, netto

  Projekt

     

    

Centrum etapp III  0 -177 0 -177

Jakriborg III  0 0 0 0

Åttan  0 -829 -89 -918

Nevishög g:a skola  0 0 0 0

Sockerbruket  0 -5 264 -36 939 -42 203

Tågvägen / Spårvägen  0 -10 -92 -102

Myllan, Vallby  0 0 -24 -24

Annero  0 -1 413 -362 -1 775

Bjällerupsvägen, Kyrkheddinge  0 -471 -112 -583

Åvägen , Kyrkheddinge  0 -100 -525 -625

Rudolf Bååths väg  0 -2 396 -4 211 -6 607

Uppåkra arkeologiska park  0 -387 0 -387

Pihlängen  0 -100 -1 -101

Vikhem IV  0 -1 321 -306 -1 627

Ängslyckan  0 -1 -9 -10

Åttevägen  0 -47 -591 -638

Äppelhagen II  0 0 -18 -18

Busstationsflytt  0 0 -243 -243

Fsk Åretruntbyn  0 0 -78 -78

Drivmedelsstation ,Borggård  0 0 -228 -228

OK, Q8  0 0 -162 -162

Tyska krogen  0 0 -44 -44

Mellanvångsskolan  0 0 -58 -58

Bråhögsbadet  0 0 -19 -19

    

Resultat  0 -12 516 -44 111 -56 627

Förkalkyl Redovisn. 

t o m 2010

Redovisn. 

2011
Totalt redovisn. 

11-12-31

Kommentarer till förprojekt exploatering
Centrum etapp III
Utredningar och förstudier ska påbörjas under 2012.

Jakriborg III
Etappen III av Jakriborgs utbyggnad har inte påbör-
jats då markägaren ännu inte begärt planläggning.

Åttan
Verksamheten på Åttans idrottsplats har flyttats till 
nya Staffansvallen. Utbyggnaden av bostäder avvak-
tar flytt av kraftledningar och hästverksamhet.

Nevishög g:a skola
Ingen aktivitet pågår i planeringsprojektet.

Sockerbruket/Sockerstan
Förstudier pågår för upptill 1000 bostäder och 
verksamhetslokaler i Sockerstan. Den största delen av 
upparbetad kostnad består av köpet av fastigheten. 

Tågvägen/Spårvägen
Utredningar och förstudier pågår.

Myllan Vallby
Detaljplanering pågår för cirka 10-15 bostäder. 

Annero
Detaljplanen är överklagad.

Bjällerupsvägen, Kyrkheddinge
Detaljplanering pågår för cirka 50 bostäder.

Åvägen, Kyrkheddinge
Utredningar och förstudier pågår.

Rudolf Bååths väg
I upparbetad kostnad ingår markförvärv och rivning 
av byggnader samt designdialog inför markanvisning 
som genomförts. 

Uppåkra arkeologiska park
Ett planprogram är under utarbetande för att ta ställ-
ning till inriktningen för byggande av verksamhetslo-
kaler i Uppåkra i anslutning till pågående utgrävning.

Pihlängen.
Detaljplanering pågår för cirka 100-140 bostäder.

Vikhem IV
Utredningar och förstudier för skola pågår. Områ-
det ska även innehålla bostäder som kommer att 
detaljplaneras för efter att byggnation i Vikhem III 
påbörjats. 

Ängslyckan
Utredningar och förstudier pågår.

Åttevägen
Detaljplanering pågår för cirka 100 bostäder.

Äppelhagen II
Utredningar och förstudier pågår.

Busstationsflytt
Utredningar har genomförts kring flytt av buss-
stationen i Staffanstorp. Det kommer att möjliggöra 
byggnation av bostäder på den nuvarande platsen. 
Utredningar och förstudier ska påbörjas under 2012.

Förskola Åretruntbyn
Utredningar och förstudier pågår.

Drivmedelsstation Borggård
Detaljplanering pågår för automatstation. Utredning 
har genomförts kring möjligheten att planlägga för en 
drivmedelsstation i anslutning till Borggårdsrondellen.

OKQ8
Utredningar och förstudier ska påbörjas under 2012. 
Överläggningar pågår kring flytt av OKQ8-verksam-
het till borggårdsrondellen. 

Tyska krogen
Detaljplanering pågår för 4 st bostäder.

Mellanvångsskolan
Fastighetsägaren, Staffanstorpshus, har begärt 
planändring för att möjliggöra om- och tillbyggnad av 
Mellanvångsskolan.

Bråhögsbadet
Fastighetsägaren, Staffanstorpshus, har begärt plan-
ändring för att möjliggöra tillbyggnad av Bråhögs-
badet och nybyggnation av bostäder inom samma 
fastighet.
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Årets resultat
 

Verksamhetsberättelse
Från den 1 januari 2011 ingår Staffanstorpshus AB, 
Staffanstorps Kommunfastigheter AB, Stanstad II KB 
samt Staffanstorps Energi AB i ett gemensamt mo-
derbolag genom Staffanstorps Centrum AB (SCAB). 
Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommun-
styrelsen.

Syftet med ett gemensamt moderbolag är att uppnå 
synergieffekter och därmed minska de samlade admi-
nistrativa kostnaderna samt förenkla och förtydliga 
styrningen av de i koncernen ingående dotterbolagen. 

Nya ägardirektiv har tilldelats SCAB med dotter-
företag enligt KF 90/11. SCAB har i stämma fastställt 
direktiven.

Måluppfyllelse
De ansamlade administrativa kostnaderna i bolagen 
ska genom effektivisering av organisationen kraftigt 
ha minskat vid 2011 års utgång jämfört med år 2010.

 Effektivitetsvinster har redan uppnåtts i Staffans-
torps Energi AB genom en översyn av organisat-
ionen. I skrivande stund pågår en utredning av 
organisationen Staffanstorpshus AB med dotter-
bolag. Denna genomförs av Fasticon på uppdrag 
av VD. Därefter ska ett förslag på en ny effektivare 
organisation läggas fram. Effektiviseringsåtgärder-
na får genomslagskraft när samlokalisering är klar. 

Ekonomiska fakta 

mnkr Bokslut Bokslut Budget
 2010 2011 2011 

Intäkter  182 602 

Kostnader
Personalkostnader  -17 729 
Kapitalkostnader  -37 704
Övriga kostnader  -164 918 

Summa kostnader 0 -220 351 0

Resultat 0 -37 749 0

Samordna dotterbolagens verksamheter på ett sådant 
sätt att samordningsvinster uppstår.

 Under hösten har utredning genomförts avseende 
plats och form för samlokalisering. Förstudie för en 
etablering vid Kometvägen (Centralförrådet) har 
påbörjats.       

Förenkla och förtydliga styrningen av de i koncernen 
ingående dotterbolagen.

 Gemensamma och likvärdiga rapporter med nyck-
eltal ska arbetas fram till ledning och styrelse.

Staffanstorps Kommunfastigheter AB

A) Att ha som föremål för sin verksamhet att förvärva, 
avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller 
tomträtter med kommunala verksamhetslokaler 
och därtill hörande kollektiva anordningar. 

 Bolagets främsta och helt dominerande av ovanstå-
ende föremål är ägande och förvaltning av fastig-
heter.

B) Förse kommunens verksamheter med ändamålsen-
liga lokaler.

 SKF uppför och förvaltar nya byggnader i den form 
som kommunen önskar. 

 Det äldre beståndet förvaltas enligt principen helt, 
rent och funktionellt. Det betyder exempelvis att 
rapporteringar om brister av reparationskaraktär 
omedelbart ska åtgärdas.

C) Kraftigt sänka energiförbrukningen i bolagets 
fastigheter.

 De senaste tre åren har effektiviseringsprojekt 
genomförts. Detta arbete är i linje med att bolaget 
är miljöcertifierat enligt ISO 14001:1. Större delen 
av beståndet är snart genomgånget och det interna 
målet med en minskning om minst 20% år 2013 
synes nåbart.

D) Ha en väl utvecklad organisation med kapacitet att 
utveckla projekt enligt ovan.

 Projektorganisationen har förstärkts med en pro-
jektledare från och med 1 september 2011. 

Verksamhetsberättelser

Staffanstorpshus AB

A) När det är ekonomiskt försvarbart och då goda 
förutsättningar i övrigt anses föreligga ska bolaget 
avyttra hela eller delar av bostadsbeståndet, dels 
genom omvandling till bostadsrätt, dels genom 
försäljning till andra fastighetsbolag.

 Under året har tre lägenheter sålts på Kyrkbacken, 
en på Åkertäppan och en på Vagnvägen. Ytterli-
gare fem objekt ligger just nu ute till försäljning.

 I början av 2012 skrevs avtal med KPA Pension 
avseende försäljning av större delen av hyresbe-
ståndet tillträdesdatum 2012-04-02. Det som 
ingår i försäljningen är: Åkershus, gamla bestån-
det, ”Trikoloren”, B-huset, Aspvägen, Rådhus-
platsen, Stinsgården, Torget 6 och Centrumhuset. 
Totalt 696 lägenheter. Kvar i Staffanstorpshus 
AB är Skoltomten 25 lgh, Åkertäppan 10 lgh, 
D-husen på Åkershus, Kyrkbacken, Kyrkbyn och 
Vagnvägen.    

B) Alla försäljningar ska ske till marknadsmässiga 
priser.

  Försäljningspriset avseende försäljningen till KPA 
Pension uppgår till 545 mnkr. Bokfört värde cirka 
320 mnkr. Två oberoende värderingsinstitut har 
värderat det sålda beståndet till lägre värde än det 
avtalade försäljningspriset.

 Småhus säljs löpande när hyresgäster avflyttar. 
Dessa säljs via mäklare.

Staffanstorps Energi AB
Medelavbrottstiden för kunden ska understiga 10 
minuter per år. För 2011 blev utfallet 5 minuter per 
kund. Kundförlusterna får inte uppgå till mer än 150 
kkr. Utfallet 2011 blev 37 tkr. 

Drifts- och underhållskostnaderna ska understiga 
4 900 tkr. Utfallet 2011 blev 4 661 tkr. Kostnaderna 
för administration och mätning ska understiga 4 900 
tkr och här blev utfallet 4 489 tkr. Sammantaget är 
verksamhetsmålen väl uppfyllda.

Årets resultat överstiger lagd budget med 90 tkr. 
Målet om ett positivt kassaflöde nås dock inte. Större 
investeringar än budgeterat bidrar till ett kassaflöde 
på -1 268 tkr.

Miljö 
I Staffanstorpshus ägardirektiv från 2005 fanns krav 
på att verksamheten skulle miljöcertifieras. Under 
2006 påbörjades därför arbetet med att integrera 
miljö, kvalitet och arbetsmiljö i ett ledningssystem. 
Koncernen Staffanstorpshus är se-dan augusti 2007 
miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004, kvalitetscer-
tifierad enligt ISO 9001:2000 och arbetsmiljöcerti-
fierad enligt AFS 2001:1. 

Årligen sker externa certifieringsrevisioner av 
ledningssystemet där kontroll av måluppfyllelse, 
lagefterlevnad och att ständig förbättring skapas i 
ledningssystemet och därmed i verksamheten. Vart 
tredje år sker revision avseende omcertifiering. Denna 
genomfördes i december 2009 och koncernen blev då 
certifierad i ytterligare tre år framåt. De övergripande 
målen att minska förbrukning av energi, vatten och el 
har fortsatt under 2011.

Staffanstorps Energi har direktiv att miljöcertifiera 
sin verksamhet.

Intern kontroll
Intern kontroll sker genom sedvanlig uppföljning av 
relevanta nyckeltal. 

Dessutom sker intern kontroll genom certifie-
ringsprocessen som är implementerad i Staffanstorps 
Kommunfastigheter AB, Staffanstorpshus AB samt 
Stanstad II KB.

En årlig revision görs av processen som utarbetats 
för miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Genom denna revision säkerställs att uppsatta 
riktlinjer efterlevs.

Ekonomisk analys
För att kunna möta vinsterna vid fastighetsför-
säljningen 2012 så har man valt att ta upp större 
förlustbelopp än tidigare år. Till exempel har en hel 
del inventarier utrangerats som inte anses ha något 
verkligt värde samt projektkostnader som inte kom-
mer kunna aktiveras har kostnadsförts.

Man har även skrivit av en hel del fordringar gente-
mot kommunen.

I SSH har detta inneburit en ytterligare kostnad på 
3 318 tkr.

I SKF har kostnaden av detta blivit 9 394 tkr samt i 
Stanstad 4 414 tkr.

Verksamhetsberättelser
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Kommentar till större avvikelser  
avseende nyckeltal
Det låga värdet på avkastning på totalt kapital beror 
på, som vi tidigare har beskrivit, att mer kostnader än 
normalt har belastat koncernen under året bland an-
nat på grund av att försäljningsomkostnader, löpande 
kostnadsförts samt utrangeringar och fordringar har 
skrivits av enligt ovan.

Personalekonomisk analys

Staffanstorps Energi
2010 ingick delvis två anställda som gick i pension 
samma vår. Motsvarande funktion har efter detta 
köpts från kommunen. VD-funktion 0,3 tjänst och 
ekonomifunktion 0,5 tjänst.

I beloppen ingår omstruktureringskostnader 
på 270 tkr och på grund av nyanställning har viss 
dubbel gång bland montörerna skett under året. Utan 
dessa poster hade förändringen varit försumbar.

Staffanstorpshus 
Två personer har under året anställts. En driftstek-
niker på Bråhögsbadet övertogs från Staffanstorps 
kommun och en projektledare anställdes i september. 
En kundmottagare har gått i pension och denna tjänst 
har inte återsatts.

Sjuklön särredovisas ej.

Nyckeltal/

prestationsmått  Bokslut Bokslut Budget

mnkr 2010 2011 2011
  

Soliditet  13 

Justerad Soliditet  22

Avkastning på  
totalt kapital  0,1

Personalstatistik 

   2011 2010 Förändring

Arvoden till förtroendevalda   416 234 78%

Löner till arbetstagare   11 055 11 185 -1%

- övertid   293 206 42%

- sjuklön   

- OB-tillägg

- jour och beredskap   276 284 -3%

Personalomkostnader   2 458 1 984 24%

Personalsociala kostnader   3 800 3 894 -2%

Summa personalkostnader   17 729 17 297 2%

Kommande år
Kommande år påverkas av en omorganisation i kon-
cernen SCAB. En utredning pågår, där organisationen 
genomlyses för att utröna vilka tjänster som kommer 
behövas.

Utgångspunkten är att effektivisera dem av kom-
munfullmäktige beslutade ägaredirektiven. 

Försäljning av bostadslägenheter kommer ske  
2 april 2012 och innebär stora reavinster för Staffans-
torpshus AB och reducerar bostadsbeståndet till ett 
minimum. KPA Pension är köpare och har uttryckt en 
önskan om att Staffanstorpshus sköter den tekniska 
förvaltningen fram till september 2012.



Kontaktuppgifter:

Telefon: 046-25 11 00, Fax: 046-25 55 70

Besöksadress: Rådhuset, Torget 1

Postadress: Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp

E-post: kommunen@staffanstorp.se

Staffanstorps kommuns årsredovisning finns även på kommunens webbplats

www.staffanstorp.se
www.framtidenskommun.se

Foto: Kasper Dudzik.


