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Hur har det gått för Staffanstorp? 
– Det har gått mycket bra. Vid årets slut hade 
kommunen ett positivt resultat på över 19 miljo-
ner kronor. Trots de oroliga tiderna i världseko-
nomin har vi kunnat hålla en stabil kurs, utan att 
behöva genomföra några skattehöjningar. 

Varför tror du att det går så bra för just 
Staffanstorp?
– Delvis för att vi har tagit ett helhetsperspektiv 
på verksamheten. Politiskt har vi inför mandat-
perioden fastställt fyra mål som vi arbetar efter. 
Det är barn och ungas lärande och välmående, 
medborgarnas livskvalitet, attraktiv levnads-
miljö och arbetslinjen. Dessa mål följs upp och 
utvärderas. Sedan är vi också bra på att hushålla 
med kommunens pengar. Vi har till exempel sålt 
kommunens fjärrvärmeverk till EON för 
70 miljoner kronor och vi har precis avslutat en 
affär med KPA Pension om att ta över kommu-
nens bostadsfastigheter.

Vad innebär det för medborgarna att 
fastighetsbeståndet och fjärrvärmeverket 
sköts i privat regi? 
– Medborgarna ska inte märka någon skillnad 

Framtidens kommun tar form

Några röster om Staffanstorp

på om det drivs kommunalt eller privat. Vi har 
hittat de bäst tänkbara förvaltarna i båda fallen. 
Det är viktigt att vi hela tiden frågar oss var 
invånarnas skattepengar gör mest nytta, kan 
verksamheten skötas lika bra eller till och med 
bättre i privat regi, ställer vi oss positiva till det.   

Vad har varit mest minnesvärt under året 
som gick? 
– Det händer mycket under ett år, men till de 
klara höjdpunkterna hör invigningen av 
Staffansvallen. Det är många som pratar om 
anläggningen, även utanför kommunen. Skånes 
fotbollsförbund planerar att arrangera ett ung-
domselitfotbollsläger på Staffansvallen nu i som-
mar. Tillsammans med våra vänorter Grimmen, 
Killarney och Wolin kommer vi att genomföra 
någon form av ungdomsturneringar i fotboll. 
Det är såklart mycket roligt att vi kan använda 
vänortssamarbetet till detta. 

Några nyheter framöver? 
– En stor händelse är utbyggnaden av stambanan 
genom Hjärup. Sträckan kommer att få fyra spår 
och sänkas fyra meter under markytan, något 
som ger helt nya möjligheter att ta sig fram både 

5 frågor till Michael Sandin, Kommunstyrelsens ordförande (M)

till fots och med bil över järnvägen. Det är ett 
helt nytt område som håller på att ta form. Och 
när vi är inne på spännande projekt måste jag 
självfallet nämna utvecklingen av Sockerbruks-
området, eller Sockerstan som blir det officiella 
namnet, också ett helt nytt område. När det 
gäller byggprojekt kommer vi även att fortsätta 
att rusta upp våra förskolor och skolor. Sedan 
får vi inte glömma att det är i år som Staffans-
torps kommun firar 60-års jubileum, något som 
uppmärksammas med flera olika arrangemang. 
Vi hoppas att så många Staffanstorpsbor som 
möjligt vill fira med oss!

Visste du att...

”Jag tycker om alla positiva och trevliga männi
skor 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 Blomsterhandel  

”Det bästa med Staffanstorp är att vi vet var all
ting 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

 Staffanstorps kommun placerade sig 
på andra plats i Skåne och på plats 
12 i landet i mätningen om Sveriges 
säkraste kommuner att bo och leva 
i. Det visar en rapport som togs fram 
av Sveriges Kommuner och Lands-
ting i samverkan med Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap. 
Siffrorna gäller 2011.

 Staffanstorps kommun fortsätter att 
klättra uppåt på skalan över Sveri-
ges bästa företagsklimat. Förra året 
placerade kommunen sig på plats 22 
av Sveriges 290 kommuner. Det är 
Svenskt Näringsliv som varje år tar 
tempen på hur vänligt sinnade kom-
munerna är till sina företagare.  

 Staffanstorp placerade sig på en 37:e 
plats i tidningen Fokus undersökning 
om bästa boendekommun 2011. Bäst 
betyg fick kommunen när det gäller 
förutsättningarna för unga och familjer. 

 Staffanstorp fick goda betyg av Lärar-
förbundet, när de skulle utse Sveriges 
bästa skolkommuner. Sammanlagt 
placerade sig Staffanstorp på plats 
73 i landet och på 12:e plats i Skåne. 
I undersökningen tittar man bland 
annat på kriterier som lärartäthet, 
sjukfrånvaro, meritvärde och antal 
godkända elever.

 Antalet invånare ökade med 37 per-
soner och uppgick vid 2011 års slut 
till 22 296 personer (2010: 22 259).

 Byggnaden som innehåller omkläd-
ningsrum och klubblokaler på den 
nyinvigda multiarenan Staffansvall-
en, uppfyller kraven för en så kallad 
Green Building-certifiering. Det 
innebär att husets energiförbrukning 
är 25 procent lägre än de krav som 
ställs i Boverkets byggregler.

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

• 46 kronor till förskola och skola

• 17 kronor till äldre- och handikapp-
omsorg

• 13 kronor till gymnasie- och vuxen- 
utbildning

• 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 fritidsverk-     
samhet

• 3 kronor till individ- och familjeomsorg

”Vi flyttade till Staffanstorp för 1,5 år sedan, 
bland annat för att förskolan är bra här. Dess
utom 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

”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   

”Det bästa med Staffanstorp är Bråhögsbadet, 
för jag älskar att bada!”  

Luka Prelevic
Staffanstorpsjunior 

”Det bästa med att arbeta här är att jag får träffa 
trevliga Staffanstorpsbor 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  
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Om du vill ta del av Staffanstorps kommuns årsredovisning finns den tillgänglig på kommunens webbplats: www.staffanstorp.se
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

Förstudie genomförd av Stiftelsen 
Uppåkra Arkeologiska Center (UAC)

Med över 23 000 ädelmetallföremål och ett 
fornnordiskt tempel som tillhör upptäckterna 
hittills och många fler fortfarande under jord, 
är Uppåkra en av de mest spännande interna-
tionella arkeologiska platserna att utforska. 
Studien konkluderar att det finns 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 genomförbar-
hetsstudie för ett arkeologiskt center i Uppåkra.

En katalysator
Enligt studien kommer UAC att leverera 
många fördelar till närområdet. Dess påverkan 
kommer att bli såväl ekonomisk som social, 

Staffanstorps kommun fortsätter ligga i fram-
kant och satsa på IT och ny teknik i skolan. 
Under det gångna året har kommunen infört en 
så kallad ett-till-ett-satsning, en dator till varje 
elev, på Centralskolan. Projektet fortsätter med 
återstående högstadieskolor under början av 
höstterminen 2012 med målsättningen att alla 
elever på sikt ska få en egen dator.  
 
– Datorer bör vara ett självklart pedagogiskt 
redskap i undervisningen och är därför någon-
ting vi prioriterat i IT-satsningen inom skolan 
och förskolan. Vi har även skapat öppna, 
trådlösa internetuppkopplingar i alla skolor, 
bibliotek och i rådhuset. Nu återstår bara de 
kommunala förskolorna, vilka vi hoppas hinna 
med under 2012, säger Mattias Thorsen, IT-
strateg på Staffanstorps kommun.  
 
Kommunen har under 2011 även delat ut iPads 
till förskolorna, för att bland annat underlätta  
arbetet med modersmålsstöd. En annan del av 
IT- och tekniksatsningen har varit att installera 
projektorer och ljudsystem i alla klassrum i 
kommunala skolor. 
 

 
”Framtidens kommun – perspektiv 2038”. Så 
kallas Staffanstorps kommuns översiktsplan 
med ett helhetsperspektiv på utvecklingen de 
närmaste 30 åren.  
 
– Vi vill att framtidens kommun ska återspeglas 
på webben och väljer därför att hoppa över en 
generations webbar och föreställer oss vilken 
typ av webbplatser som kommer efterfrågas om 
30 år, säger Ingela Richardson, kommunika-
tionsstrateg i Staffanstorps kommun.  
 
Den nya webbplatsen är helt byggd i öppen 
källkod (Wordpress). Med användargenererat 
material vill kommunen ge invånarna möjlig-
heten att kommentera alla inlägg. Ambitionen 
är att alla kommentarer ska få ett relevant 
svar inom 24 timmar från kommunen. Hittills 
har det kommit in cirka 150 kommentarer i 
månaden.  
 
Webbplatsen är även plattformsoberoende 
med en adaptiv design som anpassar sig till 
dator, smartphone 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 Sveri-
ges Kommuner och Landsting (SKL), avslutar 
Ingela Richardson. 

Den nya hemsidan har fått  
mycket uppmärksamhet

Fortsatta satsningar på IT i skolan

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 universitetsom-
råde, på ett liknande sätt som forskningsan-
läggningarna 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 kommer UAC att medverka till 
att höja profilen för Skåne såväl nationellt som 
internationellt. 

Skapar nya jobb
UAC kommer vidare att komplettera existe-
rande 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.

– Vi har hållit ett högt tempo i utbyggnaden av 
ny infrastruktur. Samtidigt har vi även börjat 
fokusera mer på kompetensutveckling av våra 
pedagoger. Vi genomför kurser för alla pedago-
ger på kvällarna, har personalutbildningar ute 
på enheterna och fungerar som support för de 
mer mjuka aspekterna av att använda digitala 
verktyg i skolan och förskolan.  
 
Staffanstorps kommun har under 2011 inlett 
uppbyggnaden av Digiteket – en verksamhet 
med spetskompetens inom digitala verktyg, 
specialpedagogik och skolbiblioteksutveckling. 
Digiteket fungerar som samordning, kompe-
tensutveckling och råd och stöd till alla pedago-
giska verksamheter i kommunen. 
 
– Inrättandet av Digiteket är ett tydligt exempel 
på hur vi vill säkerställa att den här satsningen 
inte bara är en investering i teknik. Det är en del 
i en process för att förändra och utveckla skolan 
och förskolan till att arbeta mer i samklang med 
samtiden och närmare samhället i övrigt, säger 
Mattias Thorsen.
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