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1. FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

1.1 Mandatperiodsbeställning 2011-2014 (god hushållning) 
 
Mandatperiodsbeställningen är ett uttryck 
för politisk vilja, målsättning och inrikt-
ning för åren 2011-2014. Den är en del i 
kommunens visionsstyrningsmodell och 
visar inriktningen för Staffanstorps kom-
muns utveckling. Styrmodellen syftar till 
att ge principer som grundar sig på lång-
siktighet, demokratiska värden, neutralitet 

inom/utom den egna organisationen samt 
vara koncernövergripande och ha en 
inriktning mot konsument/mottagare och 
kvalitetsarbete. Mandatperiodsbeställ-
ningen består av ett antal mätbara mål 
som är indelade i fem politikområden. 
Under varje politikområde finns ett antal 
konkreta målsättningar. 

 
Ekonomisk prioritering  

 
Att vara en växande kommun med behov 
av en utbyggd service, som motsvarar vad 
medborgarna kan förvänta sig, ställer krav 
på en stabil ekonomi för kommunen 
inklusive dess bolag. Detta ska bibehållas 
utan skattehöjningar och om omvärlds-

faktorerna så medger skall under mandat-
perioden skatten sänkas ytterligare. 
 
I avsnitt 2.1 finns en avstämning mellan 
budgeten och mandatperiodsbeställ-
ningen.  

 
 

Mål  
 

Resultatmätning Ansvar 

Den ekonomiska långtidsplaneringen 
ska främja fortsatt finansiell styrka och 
en stabil kommunal verksamhet genom 
konjunkturcyklar och perioder av stora 
infrastrukturella satsningar. 
 

Resultatet skall årligen mot-
svara minst 1 % av skattein-
täkter och generella statsbi-
drag. 
 
Soliditeten skall inklusive 
ansvarsförbindelsen vara 
minst 21 %. 
 
Investeringar i skattefinansie-
rade verksamheter skall till 
minst 50 % finansieras av 
resultat och avskrivningar. 
 
Kassaflödet i avgiftsfinansie-
rad verksamhet ska vara 
positivt. 
 

Kommunstyrelsen 
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Barn och ungas lärande och välmående  

 
Barn och unga i Staffanstorps kommun 
ska ha goda möjligheter till vidare studier 
efter genomförd grundskola. Till detta 
bidrar en bra skola med god och trygg 
studiemiljö som är anpassad till dagens 
pedagogiska plattformar. Det ska finnas 
en möjlighet för elever och föräldrar att 
välja bland skolor med olika driftsform 
och profil. För att garantera kvalitet i 
skolan ska mätningar göras. Elever och 
deras föräldrar ska vara engagerade i 
utvecklingen, och deras delaktighet ska 

vara vägledande. Skolan ska stödja varje 
elev individuellt i deras utveckling, både 
vid behov av hjälp och genom att stimu-
lera duktiga elever till spetsutbildning.  
 
Skolans arbete ska kompletteras och stöd-
jas av att det finns en trygghet och ett 
utbud av meningsfull sysselsättning och 
intressanta aktiviteter på fritiden. Då så 
behövs, ska samordnade insatser göras för 
att stödja enskilda individer. 

 
 

Mål  
 

Resultatmätning Ansvar 

Andelen elever som efter årskurs 9 är 
behöriga till gymnasium skall vara 
minst 95 %. 
  

Betyg från årskurs 9. 
 
 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

Det genomsnittliga meritvärdet för 
elever i årskurs 9 skall uppgå till minst 
215. 
 

Betyg från årskurs 9. Barn- och 
utbildningsnämnden 

Alla skolor skall tillämpa nolltolerans 
mot mobbing.  
 

100 % av alla barn ska i elev-
enkäter ange att de upplever 
sig trygga i sin skolmiljö och 
att mobbing inte förekommer. 
 

Barn- och 
utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritids-
nämnden 
 

Alla elever skall efter genomgången 
årskurs 3 uppvisa läskunnighet.  
 

Vedertagen mätmetod (under 
mandatperioden skall under-
lag för gemensam mätmetod 
utarbetas). 
 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

Skapa gynnsamma utvecklings-
möjligheter för 10 – 12 åringar. 
 

Region Skånes Levnads-
vaneundersökning för barn 
och unga i Skåne  
(åk 6). 
 

Barn- och 
utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritids-
nämnden 
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Lokal arbetslinje – en satsning för framtiden 
 
Arbetslinjen utgår från varje individs bety-
delse för arbetsmarknaden. Alla med-
borgare är resurser i ett arbetsmarknads-
perspektiv, oavsett i vilken omfattning 
man kan arbeta och oavsett vilket behov 
av anpassning av arbetsplatser och indivi-
duella utvecklingsinsatser som finns. En 
effekt av detta synsätt blir att kostnaden 

för kommunen kan minska samtidigt som 
medborgaren får en ökad livskvalitet. 
Indikatorer på ett väl fungerande arbets-
marknadsarbete är: Finsam-samarbete, 
antalet nya företagsetableringar och nät-
verksbyggande med lokala aktörer såsom 
Arbetsförmedlingen, företagarorganisatio-
ner med flera.  

 
 

Mål  
 

Resultatmätning Ansvar 

Under mandatperioden ska arbets-
lösheten för 16-64-åringar minska till 
att vara 50 % relaterat arbetslösheten i 
Skåne.   
 

Antal arbetslösa (16-64 år) i 
Staffanstorps kommun och 
Skåne enligt Af:s statistik. 
 

Kommunstyrelsens 
arbetsmarknadsut-
skott 

Under mandatperioden ska arbets-
lösheten för 18-24-åringar minska till 
att vara 65 % relaterat arbetslösheten i 
Skåne.   
 

Antal arbetslösa unga (18-24 
år) i Staffanstorp enligt Af:s 
statistik. 
 

Kommunstyrelsens 
arbetsmarknadsut-
skott 

Den genomsnittliga tidsperioden för 
försörjningsstöd skall under mandatpe-
rioden minska till den nivå som rådde 
2009. 
 

Antal dagar som betalas ut i 
förhållande till 2009 års nivå. 
 

Socialnämnden 

Antalet arbetstillfällen i Staffanstorps 
kommun ska öka med 2%.  

Antal förvärvsarbetande 
dagbefolkning enligt SCB 
statistik. 
 

Kommunstyrelsens 
arbetsmarknadsut-
skott 

Staffanstorps Kommun ska ha ett 
företagsklimat som gynnar företags-
etableringar.  

Staffanstorps Kommun ska i 
Svenskt Näringslivs ranking 
vara en av de 5 bästa kom-
munerna i Skåne. 
 
Antal nyetablerade företag 
enligt UC:s Näringslivsanalys 
ska öka. 
 

Kommunstyrelsen 
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Medborgarens livskvalitet i fokus 
 
Kommunens verksamhet bygger på ett 
medborgarperspektiv och ska känneteck-
nas av en fungerande dialog med med-
borgarna, god sakkunskap, flexibilitet och 
professionalism. Hjälp och service ska 
utgå från hela människans behov och 
tjänster ska utformas utifrån individens 
behov. Handläggning ska ske med högsta 
möjliga effektivitet i varje enskilt fall utan 
att rättssäkerhet och dokumentation efter-

sätts. Det är viktigt att vid varje tillfälle 
prioritera att kommunicera på ett lätt-
förståligt och proaktivt sätt och att med-
borgaren känner trygghet i den service 
som levereras.  
 
En hög tillgänglighet ska eftersträvas i alla 
verksamheter och där så är möjligt skall 
alltid valfrihetssystem skapas.  
 

 
 

Mål  
 

Resultatmätning Ansvar 

Medborgaren ska genom kvalitets-
deklarationer kunna veta vad kom-
munen åtagit sig att leverera. 
 

Kvalitetsdeklarationer skall 
införas på verksamhet som 
innebär leverans till brukare 
eller medborgare.  
 

Alla nämnder 

Kunder skall uppleva valfrihet i sina 
serviceinsatser. 

NKI – NöjdKundIndex mät-
ning införs hos alla ansvariga 
nämnder och vägs samman. 
Index ska förbättras under 
mandatperioden. 

Socialnämnden 
Barn- och 
utbildningsnämnden 
Kultur- och fritids-
nämnden 
 

Kunder skall uppleva trygghet i levere-
rad service. 
 

NKI – NöjdKundIndex mät-
ning införs hos alla ansvariga 
nämnder och vägs samman. 
Index ska förbättras under 
mandatperioden. 
 

Samtliga nämnder 
 

En medborgare skall få återkoppling på 
ett ärende antingen med svar eller med 
namngiven handläggare inom 2 arbets-
dagar.  
 

Värdet i NöjdMedborgarIndex 
från SCB:S undersökning 
skall förbättras. 
Handläggningstider skall 
mätas i ärendehanterings- 
system. 
 

Kommunstyrelsen 

Medborgarens upplevda trygghet skall 
öka. 
 

Rikspolisstyrelsens enkät. 
 

Kommunstyrelsen 
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Attraktiv levnadsmiljö 
 
Staffanstorps kommun ska vara en attrak-
tiv boendekommun som erbjuder olika 
upplåtelseformer. Ett ökat bostadsbyggan-
de ska ge nya invånare möjlighet att bo 
och leva i kommunen. Det innebär också 
att tillväxten ska vara balanserad. För-
skolor, skolor, vård, omsorg och all annan 
kommunal service ska följa med den till-

växt som ett ökat antal nya invånare inne-
bär. Staffanstorps kommun lägger stor 
vikt vid att kommuninvånarna - de redan 
boende och nya som flyttar in - upplever 
kommunen som en bättre levnadsmiljö 
och därför väljer Staffanstorp istället för 
någon annan kommun.  

 
 

Mål  
 

Resultatmätning Ansvar 

Staffanstorps kommun ska bibehålla, 
utveckla och erbjuda attraktiva boende-
miljöer. 
 

Taxeringsvärdet på fastig-
heter ökar relativt övriga 
Sydvästskåne. 
Flyttnettot mot kommuner i 
Sydvästskåne ska vara 
positivt. 
Antal medborgare som, enligt 
SCB:s NöjdMedborgarIndex, 
kan tänka sig att rekommen-
dera Staffanstorps kommun 
som en plats att bo på skall 
öka. 
 

Kommunstyrelsen 

Anpassade boendeformer för äldre, 
med olika servicenivåer, skall ge en 
möjlighet att bo kvar i ordinärt boende. 
 

Behovet av platser i särskilt 
boende skall inte öka i pro-
portion till ökningen av antalet 
äldre. 
 

Socialnämnden 

Den yttre allmänna miljön i 
Staffanstorps kommuns tätorter skall 
upplevas som attraktiv av kommunens 
medborgare och besökare. 

Värdet i NöjdMedborgarIndex 
från SCB:S undersökning 
skall förbättras. 
 

Tekniska nämnden 

Genom att skapa attraktiva mötes-
platser för medborgarna skall möjlighet 
ges till en aktiv och attraktiv fritid.  
 

Värdet i NöjdMedborgarIndex 
från SCB:S undersökning 
skall förbättras. 
 

Kultur- och fritids-
nämnden 
Miljö- och sam-
hällsbyggnads-
nämnden 
Tekniska nämnden 

Staffanstorps kommun ska skapa 
förutsättningar för nybyggnation av 
minst 100 bostäder per år. 
 

SCB statistik över färdig-
ställda bostäder.  

Kommunstyrelsen 
Miljö- och sam-
hällsbyggnads-
nämnden 
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1.2 Ekonomistyrdirektiv 
 
Ekonomistyrprocessen rullar över hela 
året där helhetssyn och flexibilitet är led-
orden då kraven ökar på en effektiv pro-
cess som tar så lite tid som möjligt och 
som samtidigt ger utrymme för dialog och 
diskussioner om bland annat mål, kvalitet, 
miljö och andra variabler som inte är eko-
nomiska. För att få denna ekvation att gå 
ihop krävs en tydlig process där ansvars-
fördelning och roller är klart definierade. 
 
Övergripande 
Resultatenheter och bolag får inte optime-
ra effektiviteten i sin verksamhet om detta 
som helhet medför nackdelar för den kom-
munala organisationen som överväger för-
delarna för resultatenheten eller bolaget. 
 
Fastställande av budget 
Kommunfullmäktige fastställer driftbud-
geten, direktiv om verksamhetens inrikt-
ning, målsättning, omfattning och kvalitet 
för varje nämnd. Detta innebär att 
ansvarig nämnd förfogar över tilldelade 
medel och vid behov fritt kan omdis-
ponera dessa. 
  
Ombudgetering/ tilläggsbudget 
Grundprincipen är att tilläggsbudget inte 
beviljas under löpande året. Skulle nämn-
den under budgetåret anse sig behöva 
ytterligare ekonomiska resurser för att 
uppnå uppsatta mål och/ eller lagstadgade 
krav kan kommunfullmäktige i undan-
tagsfall besluta om tilläggsbudget. Grund-
principen är dock att tilläggsbudget ska 
vara fullt finansierad och inrymmas inom 
de ekonomiska målen. 
 
Nämnd ska innan tilläggsbudget begärs 
pröva frågan om det ökade behovet av 
ekonomiska resurser kan finansieras inom 
nämndens ram genom omdisponering av 
medel.  
 

Resultatutjämningsreserv 
Avsättning till och uttag från resultat-
utjämningsreserven ske i enlighet med 
ekonomistyrdirektivet. Beslut om att disp-
onera medel ifrån fonden får endast ske i 
samband med budgetbeslutet och besluts-
underlaget ska kompletteras med en 
analys av förutsättningarna att nå den 
ekonomiska prioriteringen angiven i 
mandatperiodsbeställningen (god hushåll-
ning) 
 
Pensionsskuld 
Pensionsskulden redovisas enligt den s.k 
fullfonderingsmodellen vilket innebär att 
hela skulden finns upptagen i balans-
räkningen. 
 
Investeringar  
Kommunfullmäktige beslutar om investe-
ringsvolym i samband med att budgeten 
fastställs på våren. Kommunstyrelsen 
beslutar om investeringsbudget per 
projekt i november. 
 

Varje investering ska åtföljas av en inves-
teringskalkyl som visar konsekvenserna 
på enhetens driftskostnader.  Investerings-
äskanden ska alltid tidsplaneras för att 
möjliggöra planering av likviditeten. 
 

En investering är allt med ett inköpspris 
över 0,5 basbelopp och med en ekonomisk 
varaktighet på tre år eller mer och där in-
köpet dessutom inte är att betrakta som 
utbyte.  
 
Uppföljning 
Kommunstyrelsen har det övergripande 
ansvaret över uppföljningsrutinerna. Upp-
följningen ska syfta till att vara lärande, 
förebyggande, stoppa ogynnsam-/främja 
gynnsam utveckling, skapa ansvarskänsla 
och dialog. Den ska dessutom vara aktuell, 
inspirerande och utvecklande. 
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Nämnderna ska till kommunstyrelsen 
årligen redovisa åtta ekonomiska uppfölj-
ningar. Dessa består förutom årsredovis-
ningen av sex rapporter från ekonomi-
chefen och en delårsrapport (efter augus-
ti).  Delårsrapporten redovisar det ekono-
miska och verksamhetsmässiga resultatet i 
förhållande till det av kommunfullmäktige 
beslutade uppdraget och behandlas av 
kommunfullmäktige. Ekonomichefens 
rapporter beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Nämnder och resultatenheter ska alltid, 
inom ramen för sitt uppdrag, vidta åtgär-
der för budgetbalans vid årets slut. I de 
fall dessa åtgärder är oförenliga med upp-
draget måste beslut i frågan föregå verk-

ställighet. Denna process hanteras i sam-
band med månadsuppföljningen. 
 
Hantering av resultatenheternas över- 
och underskott  
Resultatenheternas fastställda över- och 
underskott tas normalt med till komman-
de år. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
kan besluta om undantag från denna 
praxis. 
 
Under löpande år kan resultatenheterna 
endast ta i anspråk sitt egna kapital upp 
till den gräns som beslutats i årsbudgeten 
för respektive enhet. 
    

 
 

1.3 Övriga förutsättningar  
 
Det kommunalekonomiska utrymmet har 
beräknats utifrån ett resultat på 0,5 % av 
skatteintäkter, utjämning och statsbidrag 
vilket motsvarar 5 miljoner kronor. Budge-
ten för 2013 ligger till grund för arbetet 
med budgeten 2014 och flerårsplanen 
2015-2016. Denna har dock rensats för 
engångsanslag. Helårseffekter har beräk-
nats för beslutade investeringar 2013 så att 
rätt ingångsram har erhållits. 
 
Reserven för oförutsedda händelser upp-
går till 10 mnkr. 
 
Finansnettots utveckling är beroende av 
dels avkastningarna på de långfristiga 
placeringarna, dels planerad investerings-
nivå. En investeringsvolym överstigande 
investeringsutrymmet på 35 mnkr medför 
ett lånebehov eller minskad likviditet. 
Trots den relativt höga investerings-
volymen kommer finansnettot att vara 
positivt då avkastningen från de lång-
fristiga placeringarna och likvida medlen 
samt utdelningen och borgensavgiften 

från bolagskoncernen beräknas överstiga 
räntekostnaderna. Finansnettot uppgår till 
8,3 mnkr. 
 
Finansnettot och avskrivningarna har 
beräknats på en investeringsvolym på 
totalt 83 mnkr netto varav 63 mnkr i den 
skattefinansierade verksamheten. Investe-
ringsvolymen på balansenheten VA upp-
går till 20 mnkr.  
 
Sammantaget uppgår lånebehovet till 
maximalt 120 mnkr år 2014, varav even-
tuella markinvesteringar för 25 mnkr 
ingår. Av sedan tidigare lån förfaller 75 
mnkr vilka bedöms behöva omsättas.  
 
En investerings löpande driftskostnad be-
står av dels det minskande värdet till följd 
av exempelvis ålder och förslitning (=av-
skrivningen), dels alternativkostnaden dvs 
det vi förlorar på att binda upp kapitalet i 
en investering istället för att exempelvis 
placera det (=internräntan).  Ambitionen 
är att den fastställda internräntan sett över 
perioder om 5–10 år ska spegla marknads-
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räntorna. För budgetåret 2014 beräknas 
den av Sveriges Kommuner o Landsting 
till 2,5 % d.v.s 0,4 % lägre än föregående 
år. För kommunen totalt sett har dock 
internräntan inte någon resultatpåverkan-
de effekt. 
 
Ferielöneskuldsökningen har budgeterats 
till 0,7 mnkr, oförändrat mot 2013. 
 
Pensioner intjänade före 1998 har hittills 
inte tagits upp som en skuld eller avsätt-
ning i balansräkningen, utan har redo-
visats som en ansvarsförbindelse. I stället 
har kostnaden bokförts i samband med 
utbetalningen. Från och med 2013 redo-
visas hela pensionsåtagandet i balans-
räkningen (se not 25 och 29 i balans-
budgeten). Denna förändring innebär att 
Staffanstorps kommun går från vad som 
brukar kallas blandmodellen till fullfonde-
ringsmodellen och medför bl.a. att skuld-
förändringen resultatförs. 2014 beräknas 
skulden minska vilket påverkar resultatet 
positivt med 5,5 mnkr. Pensionsutbetal-
ningarna budgeteras 2013 till 26,3 mnkr.  
 
PO-pålägget (arbetsgivaravgifter, försäk-
ringar och kompletteringspensioner) be-
räknas till 38,46%, 0,5% lägre än i budget 
2013. 
 
Skatte- och statsbidragsintäkterna är redo-
visade utifrån kommunförbundets prog-
nos justerat för egen befolkningsprognos. 
(Cirkulär 2013:06). Uppräkningsfaktorerna 
för skatteunderlagets utveckling under 
perioden beräknas till följande: 

 
2013 3,3 %  
2014 3,3 %  
2015 4,1 % 
2016 4,7 % 
 

De största förändringarna i den demogra-
fiska beräkningen avser förskoleverksam-
heten, grundskolan och gymnasieskolan. 

Förskoleverksamheten väntas öka med 42 
barn till följd av fler invånare i den ålders-
kategorin. Grundskolan förväntas öka 
elevantalet med 92. Gymnasieskolan får 
minskade resurser till följd av färre elever 
i verksamheten trots att hänsyn är tagen 
till att en del elever finns i verksamheten 
längre tid. 
 
Inom äldreomsorgen finns ett ökat antal 
äldre samtidigt som andelen med 
omsorgsbehov minskar något vilket 
sammantaget beräknas till ett resursbehov 
om 1,5 mnkr. 
 
Verksamheten för fysisk- och teknisk 
planering räknar med planeringsprojekt 
under 2014 till en ökad kostnad av 0,6 
mnkr. 
 
En mycket strikt demografisk beräkning 
görs inom samtliga verksamhetsområden 
där så är lämpligt och möjligt (äldreom-
sorgen, LSS, LASS, individ- och familje-
omsorgens vuxen- och barn- och ung-
domsverksamheter, försörjningsstödet). 
 
För hyreshöjningar (inkl. ombyggnationer) 
har sammantaget avsatts 3,8 mnkr.   
 
Köp av tjänster är en blandning av det 
uppskattade utfallet av lönerörelsen, be-
dömningen av inflation samt en genom-
gång av hur avtalen med våra olika exter-
na leverantörer indexeras. Genomsnittligt 
uppgår uppräkningen i den tekniska be-
räkningen till 2,2 % för år 2014.  
 
Ramen för kommunstyrelsen har utökats 
med 0,5 mnkr avseende riksdags- och EU 
valet. Vidare har ramen justerats med 0,9 
mnkr avseende sedan tidigare ofinans-
ierade beslut. Besparingsuppdraget upp-
går till 1,9 mnkr. 
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Socialnämndens ram har utökats med 
0,8 mnkr avseende nattbemanning på 
demensboende och med 0,3 mnkr för att 
kompensera för helårseffekt av lokalhyra 
för daglig verksamhet. Nämnden har fått 
en ramförstärkning på 1,7 mnkr.  
 
Barn- och utbildningsnämndens budget 
har tillförts 3,5 mnkr för att finansiera IT 
satsningen (totalt finns 7,5 mnkr i nämn-

dens ram), 1,7 mnkr för den utökade 
timplanen (matematik) samt 0,3 mnkr för 
införandet av fotbollsakademin. Bespar-
ingsuppdraget uppgår till 5,3 mnkr. 
 
Tekniska nämndens besparingsuppdrag 
uppgår till 0,9 mnkr.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har fått en 
ramförstärkning på 0,1 mnkr. 

 
 

1.4 Driftsammandrag per nämnd 
 
 
Tkr 2014 2015 2016
Politisk verksamhet -3 110 -3 170 -3 410
Kommunstyrelsen -108 340 -109 370 -115 470
Tekniska nämnden -46 640 -47 280 -50 970
Balansenhet VA 510 3 130 3 600
Balansenhet Renhållning -450 -450 -450
Samarbetsnämnd 2 -1 660 -1 700 -1 940
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 770 760 750
Kultur- och fritidsnämnden -33 410 -33 650 -35 400
Barn- och utbildningsnämnden -560 750 -566 800 -593 140
Socialnämnden -214 750 -216 100 -239 450
Summa -967 830 -974 630 -1 035 880  
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2. ANALYS 
 

2.1 Mandatperiodsbeställning 2011-2014 (god hushållning) 
 

Resultatet skall årligen motsvara minst  
1 % av skatteintäkter och generella stats-
bidrag. 
Resultatet uppgick år 2011 till 6,6 % och år 
2012 till 3,0 %. Prognosen för år 2013 visar 
hittills på ett resultat som uppgår till 3,2 % 
mot budgeterat 1 % och förslaget för 2014 
uppgår till 0,5 %. Sammantaget för perio-
den beräknas det genomsnittliga nyckel-
talet klart överstiga målet. 
Soliditeten ska inkl. ansvarsförbindelsen 
vara minst 21 %. 
Mellan åren 2011 och 2012 försvagades 
soliditeten men inte i den takt som var 
väntad. Detta utgångsläge tillsammans 
med hittills känd utveckling 2013 medför 
att soliditeten vid utgången av 2014 väntas 
motsvara uppsatt målsättning. 
 
Investeringar i skattefinansierad verk-
samhet ska till minst 50 % finansieras av 
resultat och avskrivningar. 
År 2011 uppgick självfinansieringsgraden 
till 158 % och år 2012 till 263 %. Även 2013 
väntas nyckeltalet överstiga 100 % varför 

målsättningen i mandatperiodsbeställ-
ningen med råge väntas bli uppfyllt. 
 
Kassaflödet i avgiftsfinansierad verk-
samhet ska vara positivt. 
Kassaflödet i VA-verksamheten var nega-
tivt 2011 och 2012 men beräknas fr.o.m år 
2013 vara positiv. 
 
Övriga politikområden 
Utöver den ekonomiska prioriteringen 
finns fyra politikområden för verksam-
heten. Till dessa finns ett antal genom-
förandeplaner kopplade som konkret 
beskriver vilka aktiviteter som ska genom-
föras för att bidra till politikområdets mål-
uppfyllelse. Behovet av resursför-stärk-
ning kopplat till dessa har arbetats in i 
budgeten.  
 
Uppföljning av mandatperiodsbeställ-
ningen sker löpande och publiceras på 
hemsidan. 
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2.2 Finansiell analys  
 
Den finansiella analysen bygger på fyra 
aspekter, resultat – kapacitet samt risk – 
kontroll. Inledningsvis analyseras årets 
resultat, hur det uppstått och hur obalan-
ser och tendenser till obalanser påverkar 
kapaciteten eller den finansiella mot-
ståndskraften. Kommunens riskexpone-
ring analyseras därefter med utgångs-
punkt från hur kommunen på kort- och 
medellång sikt klarar eventuella finan-
siella problem. Kontrollen, det vill säga 
hur god budgetföljsamhet kommunen har, 
analyseras inte i budgetsammanhang.  
 
 
RESULTAT - KAPACITET 
I en god analys av resultatet ingår en ana-
lys av kostnads- och intäktsutvecklingen 
som separata delar. Då kommunens resul-
tatenheter inte till fullo ingår i föreliggan-
de budget, görs inte denna analys.  
 

 
 
Det genomsnittliga resultatet (avstämt mot 
balanskravet) för åren 2008 - 2012 ligger på 
2,7 % av skatteintäkter, utjämning och 
bidrag. Det kan därför vara rimligt att 
nyckeltalet nu, under en kortare tid av 
svag tillväxt, kan tillåtas falla till en nivå 
på 0,5 %. I denna resultatnivå ingår en 
reserv för oförutsedda händelser som 
uppgår till 10 mnkr, vilket motsvarar 1 % 
av skatteintäkter och utjämningsbidrag. 

Något uttag från resultatutjämningsreser-
ven planeras inte för 2014. 
 

 
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter 
och utjämningsbidrag minskar under pe-
rioden. Beslutad genomförandeplan anger 
att måttet för 2014 inte får överstiga 
100,5%. I nyckeltalet för 2014 ingår en 
reserv för oförutsedda händelser på 10 
mnkr. 
 
Avkastningen från den långfristiga port-
följen har sedan länge bidragit till positiva 
finansnetton under ett flertal år. Detta har 
inneburit att verksamheternas nettokost-
nader kunnat överstiga skatteintäkterna 
och bidraget från utjämningssystemen. 
Eftersom finansnettots positiva bidrag till 
resultatet kommer att minska framöver, 
främst i takt med ökad upplåning, har 
medvetna steg tagits för att vända 
utvecklingen.  

 

11 



 

I en sund ekonomisk utveckling finns en följ-
samhet över tiden mellan nettokostnads- och 
skatteintäktsökningen per invånare. Mellan 
åren 2013 och 2014 ökar nettokostnaderna 
2,4% medan skatteintäkterna ökar med 2,1 %.   
 

 
 

Investeringsnivån under åren 2014 - 2016 
kommer att bidra till ett fortsatt behov av 
upplåning. Vid utgången av 2012 uppgick 
lånestocken till knappt 250 mnkr. Vid 
utgången av 2016 väntas kommunen ha 
anläggningslån på upp emot 600 mnkr, 
vilket ska ställas mot det placerade kapita-
lets värde på ca 300 mnkr. 
 

Soliditeten är ett mått på kommunens 
långsiktiga ekonomiska styrka och visar 
hur stor del av kommunens tillgångar som 
finansierats med skatteintäkter. Soliditets-
utvecklingen över tiden är av stort intres-
se. En hög soliditet innebär att kommunen 
kan hantera tillfälliga ekonomiska svackor 
utan att ta till sparåtgärder.  

I budgetförslaget minskar soliditeten 
något men beräknas nå lägst uppställda 
nivå enligt beslutad mandatperiodsbeställ-
ning. Orsaken till att soliditeten minskar 
förklaras främst av att lånebehovet inte 
kan finansieras av löpande verksamhet 
eller överskottslikviditet. 
 
 
RISK - KONTROLL 
 
Ränterisk – finansnetto  
Finansnettot anger skillnaden mellan 
finansiella intäkter och finansiella kost-
nader. Ett negativt finansnetto minskar 
utrymmet för kommunens verksamheter.  
 
Kommunens riskexponering för ränte-
förändringar blir större vid upplåning. De 
finansiella intäkterna bygger till stora 
delar på avkastning från de finansiella 
placeringarna. Det placerade kapitalets 
bokförda värde uppgår för närvarande till 
cirka 290 mnkr. Placeringarna implemen-
teras utifrån finanspolicyns riktlinjer som 
även tillåter aktiefonder. Normalportföljen 
kan således innehålla 50 % aktier och 50 % 
svenska räntor och alternativa tillgångar. 
31 mars 2013 var den aktuella fördel-
ningen 44 % Hedge och Svenska räntor 
respektive 56 % aktier. Riskprofilen var 
således något högre än normalportföljen. 
Portföljen beräknas generera ett tillskott 
till finansnettot uppgående till 4 %. 
  
Förutom ovanstående har en avkastning 
på 1,5 % budgeterats på likvida medel och 
en borgensavgift från Staffanstorps Cent-
rum AB på 1,5 mnkr. Utdelningen från 
Staffanstorps Centrum AB är fastställd 
utifrån en högre nivå än vanligt med 
anledning av försäljningen av hyresfastig-
heterna och uppgår till 4 mnkr. 
 
Det sammantagna kapitalet placeras 
utifrån ett långsiktigt perspektiv samtidigt 
som portföljen förutsätts prestera vart 
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enskilt år. Ett allokeringsbeslut som kan 
vara fördelaktigt i det långsiktiga persp-
ektivet kan dock motverka uppdraget om 
budgetföljsamhet det enskilda året. För att 
minska sårbarheten i samband med 
sådana situationer bör det framöver finnas 
en viss marginal i finansnettot där positiva 

avvikelser under löpande år istället kan 
bidra till nödvändiga reserver. 
 
 
Borgensåtaganden 
Borgensåtagandena beräknas uppgå till 
1 371 mnkr år 2014 eller cirka 59 700 kr per 
invånare.  
 

 
 

2.3 Känslighetsanalys 
 
Kommunernas ekonomi påverkas av olika 
faktorer. Några av de allra viktigaste fak-
torernas betydelse i kronor räknat beskrivs 
nedan. Plustecken anger att kostnaderna 
minskar/ intäkterna ökar och minustecken 
anger att kostnaderna ökar/ intäkterna 
minskar.  

1 kr höjning/ sänkning +/- 48 mnkr 
 av kommunalskatten 
1 procentenhet högre/  +/ - 9,3 mnkr 
lägre skattekraft  
10 mnkr nya lån  - 0,3 mnkr 
10 mnkr minskad likviditet  - 0,3 mnkr 
10 heltidstjänster +/- 4,3 mnkr
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2.4 Nyckeltal  
 
 

 Bokslut Budget Budget EFP EFP
 2012 2013 2014 2015 2016
 
Resultaträkning

Årets resultat i andel av skatteintäkter 
och utjämningsbidrag * 2,7% 1,5% 0,5% 1,3% 1,3%

Årets resultat före avstämning 
mot balanskravet mnkr 27,3 13,9 5,0 12,9 14,0

Årets resultat 24,9 13,9 5,0 12,9 14,0

Kassaflödesanalys
Bruttoinvesteringar totalt, mnkr 80,9 87,0 98,0 97,0 76,0
Nettoinvesteringar totalt, mnkr 61,7 105,0 83,0 83,0 70,0

Andel av investeringarna i skattefin vht 263% 81% 50% 63% 87%
som finans av årets resultat o avskrivn *

Årets kassaflöde -25,7 -2,2 0,0 0,0 0,0

Balansräkning

Soliditet inkl ansvförb % ** 22,3% 21,1% 21,0% 20,6% 20,6%  
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2.5 Skattesatser 
 

 
Skattesats, Staffanstorp 30,19 
(medlem i Svenska kyrkan) 
 
varav till kommunen 18,79 
varav till regionen 10,39 
varav kyrkoavgift,    1,01 
S:t Staffans församling 

Skattesats, Hjärup 30,56  
(medlem i Svenska kyrkan) 
 
varav till kommunen 18,79 
varav till regionen 10,39 
varav kyrkoavgift,   1,38 
Uppåkra församling 
 

 
 
Skattesats, Staffanstorp 29,32 
(ej medlem i Svenska kyrkan) 
 
varav till kommunen 18,79 
varav till regionen 10,39 
varav begravningsavgift,    0,14 
S:t Staffans församling 

Skattesats, Hjärup 29,37  
(ej medlem i Svenska kyrkan) 
 
varav till kommunen 18,79 
varav till regionen 10,39 
varav begravningsavgift,   0,19 
Uppåkra församling 
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2.6 Resultat-, Finansierings- och Balansbudget inkl noter 
 

 

Resultatbudget (mnkr)

 Not Bokslut Budgetr Budget EFP EFP
 2012 2013 2014 2015 2016

Verksamhetens intäkter 1 202,9 180,8 177,7 181,1 185,1
     Varav jämförelsestörande post 63,8

Verksamhetens kostnader 2 -1 078,8 -1 100,7 -1 133,9 -1 154,1 -1 220,2
     Varav jämförelsestörande post -0,4

Avskrivningar 3 -26,3 -29,4 -29,6 -31,6 -34,8
Verksamhetens   
nettokostnader -902,3 -949,3 -985,8 -1 004,6 -1 069,9
   

Skatteintäkter 4 824,8 856,4 893,4 929,9 973,6

Genrella stb o utj bidrag 5 90,3 92,7 89,1 88,8 113,5

Finansiella intäkter 6 22,7 23,4 18,2 10,2 10,2

Finansiella kostnader 7 -8,2 -9,3 -9,9 -11,4 -13,4
   
Resultat efter skatte-   
intäkter och finansnetto 27,3 13,9 5,0 12,9 14,0
   

Extra ordinära intäkter  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extra ordinära kostnader  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat före avstämning   

mot balanskravet 27,3 13,9 5,0 12,9 14,0

Avstämning mot balanskravet

Reavinster (netto) -7,4

Uttag från pensionsmedelsförvaltning 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 24,9 13,9 5,0 12,9 14,0  
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Finansieringsbudget (mnkr) - Kassaflödesanalys
 Not Bokslut Budgetr Budget EFP EFP

 2012 2013 2014 2015 2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat före extraordinära poster 27,3 13,9 5,0 12,9 14,0

Justering för av- och nedskrivning 3 26,3 29,4 29,6 31,6 34,8

Justering avsättning 8 11,6 2,3 1,0 0,2 0,2

Justering för övr ej likvidpåverkande 9 -175,1 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7
poster

Medel från verksamheten före förändr -109,9 45,0 34,9 44,0 48,3
av rörelsekapital

Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar 21 -35,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Ökn(-)/minskn(+) förråd, varulager 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder 27 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ökn(-)/minskn(+) exploatering 22 -12,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Ökn(-)/minskn(+) kortfr. placeringar 23 149,9

Förändring av rörelsekapitalet 140,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Medel från den löpande verksamheten 30,5 45,0 34,9 44,0 48,3

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Inköp av materiella tillgångar 10 -135,4 -112,0 -123,0 -122,0 -101,0

Försäljning av materiella tillgångar 11 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Inköp av finansiella tillgångar 12 -222,8 -4,0 -2,5 0,0 0,0

Försäljning av finansiella tillgångar 13 221,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Medel från investeringsverksamheten -135,6 -116,0 -125,5 -122,0 -101,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Utlåning

Ökning långfristiga fordringar 14 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Minskning långfristiga fordringar 15 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7

Upplåning

Nyupptagna lån 16 83,5 68,0 89,9 77,3 52,0

Amortering av skuld 17 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Medel från finansieringsverksamheten 79,4 68,7 90,6 78,0 52,7

ÅRETS KASSAFLÖDE -25,7 -2,2 0,0 0,0 0,0

Likvida medel vid årets början 64,0 94,2 57,6 57,6 57,6

Likvida medel vid årets slut 38,3 92,0 57,6 57,6 57,6  
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Balansbudget (mnkr)

 Not Bokslut Budgetr Budget EFP EFP

 2012 2013 2014 2015 2016
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillg 18 519,0 552,7 715,4 805,8 872,0
Finansiella anläggningstillg 19 513,6 355,1 516,1 516,1 516,1
Summa anläggningstillg 1 032,6 907,8 1 231,5 1 321,9 1 388,1

  
Omsättningstillgångar   
Förråd 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fordringar 21 129,6 94,3 129,6 129,6 129,6
Exploateringsverksamhet 22 91,9 79,7 91,9 91,9 91,9
Kortfristiga placeringar 23 0,0 149,9 0,0 0,0 0,0
Kassa och bank 24 38,3 92,0 57,6 57,6 57,6
Summa omsättningstillg 259,8 415,9 279,1 279,1 279,1
   
SUMMA TILLGÅNGAR 1 292,5 1 323,7 1 510,6 1 601,0 1 667,2
   
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   
Eget Kapital 25   
Ingående eget kapital 686,0 690,5 311,6 316,6 329,5
Byte av redovisningsprincip, pensioner -424,4
Resultat 27,3 13,9 5,0 12,9 14,0
Summa Eget kapital 713,3 279,9 316,6 329,5 343,5

  
Avsättningar   
Avs för pensioner mm 26 25,6 440,6 454,6 454,8 455,0
Summa avsättningar 25,6 440,6 454,6 454,8 455,0

  
Skulder   
Långfristiga skulder 27 364,9 452,6 550,8 628,1 680,1
Kortfristiga skulder 28 188,6 150,6 188,6 188,6 188,6

Summa skulder 553,5 603,2 739,4 816,7 868,7
  

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNING 
OCH SKULDER 1 292,5 1 323,7 1 510,6 1 601,0 1 667,2

  
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Pensionsförpliktelser 29 425,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga borgensåtaganden 30 1 271,4 1 233,7 1 371,4 1 421,4 1 471,4  
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Noter till resultatbudget (mnkr) 

             
Specifikation Not Bokslut Budget 

Jan-
mar Budget EFP EFP 

  
 

2012 2013 
 

2014 2015 2016 
Verksamhetens intäkter 1 

   
  

  Verksamhetens intäkter 
 

616,9 180,8 
 

177,7 181,1 185,1 
Avgår interna poster 

 
-414,0 0,0 

 
0,0 0,0 0,0 

  
    

  
  Summa verksamhetens intäkter 

 
202,9 180,8 

 
177,7 181,1 185,1 

  
 

    
 

  
  Verksamhetens kostnader 2 

   
  

  Kostnader nämnder, BE mm 
 

-1 492,8 -1 105,7 
 

-1 145,6 -1 155,7 -1 221,0 
Kalkyl kapitalkostnad 

 
0,0 38,9 

 
39,5 40,5 41,5 

Resultatenheternas över-/ underskott 
 

0,0 -1,5 
 

0,0 0,0 0,0 
KF:s anslag till förfogande  

 
0,0 -5,4 

 
-3,0 -4,7 -4,8 

KS:s anslag till förfogande 
 

0,0 -6,4 
 

-7,0 -5,4 -5,6 
Lärarnas ferielöneskuldsökning 

 
0,0 -0,7 

 
-0,7 -0,7 -0,7 

Pensionsutbetalningar 
 

0,0 -19,9 
 

-17,2 -28,1 -29,6 
Pensionsskuldsökning 

 
0,0 0,0 

 
0,0 0,0 0,0 

Avgår interna poster 
 

414,0 0,0 
 

0,0 0,0 0,0 
  

    
  

  Summa verksamhetens kostnader 
 

-1 078,8 -1 100,7 
 

-1 133,9 -1 154,1 -1 220,2 
  

 
    

 
  

  Avskrivningar      3 
   

  
  Avskrivningar balansenheter 

 
-3,1 -3,5 

 
-4,4 -4,9 -5,6 

Avskrivningar  
 

-23,2 -25,9 
 

-25,2 -26,7 -29,2 
  

    
  

  Summa avskrivningar 
 

-26,3 -29,4 
 

-29,6 -31,6 -34,8 
  

 
    

 
  

  Skatteintäkter 4 
   

  
  Kommunalskatt 

 
814,5 856,4 

 
893,4 929,9 973,6 

Slutavräkning 
 

10,3 0,0 
 

0,0 0,0 0,0 
  

    
  

  Summa skatteintäkter 
 

824,8 856,4 
 

893,4 929,9 973,6 
  

 
    

 
  

  Generellt stb och utj bidrag 5 
   

  
  Inkomstutjämningsbidrag 

 
80,0 77,5 

 
74,1 82,5 105,0 

Kostnadsutjämning 
 

-1,6 9,1 
 

8,7 7,3 17,1 
Regleringsavgift/ -bidrag 

 
11,0 5,4 

 
4,4 -2,4 -9,1 

Utjämningsavgift LSS 
 

-33,3 -33,9 
 

-34,1 -34,6 -35,5 
Kommunal fastighetsavgift 

 
34,2 34,6 

 
36,0 36,0 36,0 

  
    

  
  Summa stb o utj bidrag 

 
90,3 92,7 

 
89,1 88,8 113,5 

  
 

    
 

  
  Finansiella intäkter 6 

   
  

  Ränta på likviditet 
 

1,3 0,8 
 

0,4 0,4 0,4 
Ränta exploatering 

  
0,3 

 
0,3 0,3 0,3 

Borgensavgift 
 

3,0 1,2 
 

1,5 0,0 0,0 
Utdelning  

 
6,1 20,8 

 
16,0 9,5 9,5 

Övriga finansiella intäkter 
 

12,3 0,3 
 

0,0 0,0 0,0 
  

    
  

  Summa finansiella intäkter 
 

22,7 23,4 
 

18,2 10,2 10,2 
  

    
  

  Finansiella kostnader 7 
   

  
  Räntekostnader 

 
-5,9 -8,3 

 
-8,3 -9,7 -11,8 

Finansiella kostnader pensioner 
 

-0,4 -1,0 
 

-1,1 -1,1 -1,1 
Övrigt 

 
-1,9 

  
-0,5 -0,5 -0,5 

  
    

  
  Summa finansiella kostnader 

 
-8,2 -9,3 

 
-9,9 -11,4 -13,4 
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Noter till kassaflödesbudget (mnkr)
Specif ikation Not Bokslut Budgetr Budget EFP EFP
 2012 2013 2014 2015 2016
Avsättningar 8
Avsättning pensioner 1,3 2,3 1,0 0,2 0,2
Exploateringsbidrag m m 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 11,6 2,3 1,0 0,2 0,2

Just för övr ej likvidpåverkande poster 9
Överföring fr exploatering -15,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Reavinst/ Reaförlust 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lärarnas ferielöneskuld 0,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7
Omklassif icering, per. Investeringsinkomster 190,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 175,1 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7

Inköp av materiella anläggningstillg 10
Årets investeringsverksamhet, brutto -88,5 -87,0 -98,0 -97,0 -76,0
Markinköp -46,9 -25,0 -25,0 -25,0 -25,0
Summa -135,4 -112,0 -123,0 -122,0 -101,0

Försäljning av materiella tillgångar 11      
Försäljning av materiella tillgångar 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Vinst försäljning anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Förlust försäljning anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Inköp av finansiella tillgångar 12
Aktier, andelar, obligationer m m -222,8 -4,0 -2,5 0,0 0,0
Övriga f inansiella inköp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa -222,8 -4,0 -2,5 0,0 0,0

Försäljning av finansiella anläggn tillg 13
Försäljning aktier, andelar 221,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Vinst vid försäljning av f inansiella tillgångar 0,0 0,0

Summa 221,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Ökning långfristiga fordringar 14
Ökning långfristiga fordringar -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Minskning långfristiga fordringar 15
Amortering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
övrig minskning 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7

Summa 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7

Långfristig upplåning 16      
Långfristig upplåning 83,5 68,0 89,9 77,3 52,0

Summa 83,5 68,0 89,9 77,3 52,0

Amortering 17
Amortering 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Noter till balansbudget (mnkr)
Specif ikation Not Bokslut Budget Budget EFP EFP
 2012 2013 2014 2015 2016
Materiella anl tillgångar 18
Ingående värde 396,5 470,1 622,0 715,4 805,8
Årets investeringsverksamhet, brutto inkl markköp 133,4 112,0 123,0 122,0 101,0
Avskrivningar -26,3 -29,4 -29,6 -31,6 -34,8
Vinst anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Förlust anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Överflyttat till/från exploateringsprojekt 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 519,0 552,7 715,4 805,8 872,0

Finansiella anläggningstillgångar 19
Ingående värde 351,1 351,1 513,6 516,1 516,1
Försäljning av värdepapper mm -125,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Inköp av värdepapper mm 0,8 4,0 2,5 0,0 0,0
Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Omklassif icering från kortfristiga placeringar 287,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 513,6 355,1 516,1 516,1 516,1

Förråd 20      
Ingående saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Periodens förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kortfristiga fordringar 21
Ingående värde 94,3 94,3 129,6 129,6 129,6
Periodens förändringar 35,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 129,6 94,3 129,6 129,6 129,6

Exploateringsverksamhet 22
Ingående saldo 79,7 79,7 91,9 91,9 91,9
Periodens förändringar 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 91,9 79,7 91,9 91,9 91,9

Kortfristiga placeringar 23
Ingående värde 149,9 149,9 0,0 0,0 0,0
Periodens förändringar -149,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 0,0 149,9 0,0 0,0 0,0

Kassa och bank 24
Ingående värde 64,0 94,3 57,6 57,6 57,6
Periodens förändringar -25,7 -2,3 0,0 -0,0 0,0

Summa 38,3 92,0 57,6 57,6 57,6

Eget kapital 25      
Anläggningskapital 642,1 14,6 226,1 239,0 253,0
Rörelsekapital 71,3 265,3 90,5 90,5 90,5

Summa 713,3 279,9 316,6 329,5 343,5

Avs för pensioner mm 26
Ingående saldo 14,1 13,9 453,6 454,6 454,8
Byte av redovisningsprincip, pensioner 424,4 0,0

Periodens förändringar 11,5 2,3 1,0 0,2 0,2

Summa 25,6 440,6 454,6 454,8 455,0  
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Specif ikation Not Bokslut Budget Budget EFP EFP
 2012 2013 2014 2015 2016
Långfristiga skulder 27
Ingående värde 284,9 384,6 460,9 550,8 628,1
Nya lån 43,0 68,0 89,9 77,3 52,0
Garantipension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringsbidrag m m 40,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Amorteringar -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 364,9 452,6 550,8 628,1 680,1

Kortfristiga skulder 28
Ingående värde 150,6 150,6 188,6 188,6 188,6

Periodens förändringar 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 188,6 150,6 188,6 188,6 188,6

Pensionsförpliktelser 29      
Ingående värde 423,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Periodens förändringar 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 425,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Borgensåtaganden 30      
Ingående värde 1 352,5 1 233,7 1 321,4 1 371,4 1 421,4
Periodens förändringar -81,1 0,0 50,0 50,0 50,0

Summa 1 271,4 1 233,7 1 371,4 1 421,4 1 471,4  
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BUDGET 2014 
Politisk verksamhet 

 
Ordförande: Christian Sonesson 
Nämndsspecialist: Ingalill Hellberg 

 
Förvaltningsberättelse 
 

Resultaträkning 
 

2012 2013 2014 2015 2016

Intäkter 221 350 350 350 390

Kostnader -3 630 -3 400 -3 460 -3 520 -3 800

Nettokostnader -3 409 -3 050 -3 110 -3 170 -3 410

Kommunbidrag 3 000 3 050 3 600 3 170 3 410

Resultat -409 0 490 0 0

 
 

• Valverksamheten (EU, Riksdag) flyttas till kommunstyrelsen 
 

 
Effekter av beslutad driftbudget 

 
Budget för politisk verksamhet utgår ifrån 
nuvarande nivåer avseende antal 
sammanträden. Även revision och 

överförmyndarverksamhet budgeteras i 
nivåer som 2013. 
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BUDGET 2014 
Kommunstyrelsen 

 
Ordförande: Christian Sonesson 
Nämndsspecialist: Ingalill Hellberg 

 
Förvaltningsberättelse 
 

Resultaträkning 
 

Redovisas i tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan
2012 2013 2014 2015 2016

Intäkter 41 507 29 968 31 408 32 026 32 656

Kostnader -148 016 -138 968 -139 748 -141 396 -148 126

Nettokostnader -106 509 -109 000 -108 340 -109 370 -115 470

Kommunbidrag 109 060 109 000 107 850 109 370 115 470

Resultat 2 551 0 -490 0 0  
 
Valverksamheten (EU och Riksdag) flyttas från politisk verksamhet till kommunstyrelsen 
 
Ramjustering görs mellan Kommunstyrelsen och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden efter god-
kännande. Taxan för bygglov finansierar därmed 50% av en utökad tjänst då nya PBL ger en ökad 
handläggning. 
 
 

Effekter av beslutad driftbudget 
 
Kommunstyrelsens budget förutsätter minsk-
ningar av tjänster inom ”administration”. 
Myndighetsutövning kommer att vara högst 
prioriterat och därefter tjänster som levererar 
service direkt till medborgaren. Stor vikt 

kommer att läggas vid uppföljningssystem 
och ärendehanteringssystem som underlättar 
för en korrekt och transparent kommunika-
tion med medborgarna samt effektiviserar 
administrativt arbete. 

Effekter av beslutad investeringsvolym 
 
I investeringsvolymer för Kommunstyrelsen 
kommer högst prioritering att vara 
anläggningar för rekreation och idrott. 
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BUDGET 2014 
Tekniska nämnden/skattefinansierad verksamhet 

 
Ordförande: Berit Lagergren 
Nämndsspecialist: Dick Johansson 

 
Förvaltningsberättelse 
 

Resultaträkning 
 

Redovisas i tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan
2012 2013 2014 2015 2016

Intäkter 1 636 695 695 695 695

Kostnader -38 981 -45 995 -47 335 -47 975 -51 665

Nettokostnader -37 345 -45 300 -46 640 -47 280 -50 970

Kommunbidrag 42 640 45 300 46 640 47 280 50 970

Resultat 5 295 0 0 0 0  
 
 
 

Effekter av beslutad driftbudget 
 
Upphandlingsprocessen för ny driftentrepre-
nör är ej avslutat då upphandlingen har över-
prövats. Fattas beslut om att kommunen kan 
teckna kontrakt med tilldelad entreprenör 

kan verksamheten i stort följa fastställda 
målsättningar.  Kostnaden för vinterväghåll-
ningen och därmed erforderlig budgetvolym 
är svårbedömd.   

 
Effekter av beslutad investeringsvolym 

 
Förslaget för tekniks investeringar, 48 mnkr 
brutto, medger att arbetet kan fortgå med 
utgångspunk från ställda målsättningar

gällande en attraktiv yttre allmän miljö samt i 
övrigt följa beslutade planer och avtal. 
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BUDGET 2014 
Tekniska nämnden/ Balansenhet VA 

 
Ordförande: Berit Lagergren 
Nämndsspecialist: Dick Johansson 

 
Förvaltningsberättelse 
 

Resultaträkning 
 

Redovisas i tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan
2012 2013 2014 2015 2016

Intäkter 33 302 42 955 43 560 44 120 44 940

Kostnader -41 170 -37 955 -43 050 -40 990 -41 340

Resultat -7 868 5 000 510 3 130 3 600  
 
 
 

Effekter av beslutad driftbudget 
 
Förslaget medger en fortsatt inriktning på 
utredning och åtgärder för att uppnå ett lång-
siktigt och effektivt va-system. 
 
 
 

Effekter av beslutad investeringsbudget 

De planerade investeringsprojekten syftar 
bland annat till att säkra från översvämnings-
skador. Investeringsvolymen för 2014 är 20 
mnkr. En betydande del av ledningsnätet 

byggdes under 60- och 70-talen, vilket är en 
av anledningarna till att omfattande åtgärder 
nu krävs. Investeringsvolymen medför ökade 
avskrivnings- och räntekostnader. 
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BUDGET 2014 
Tekniska nämnden/ Balansenhet Renhållning 

 
Ordförande: Berit Lagergren 
Nämndsspecialist: Dick Johansson 

 
Förvaltningsberättelse 
 

Resultaträkning 
 

Redovisas i tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan
2012 2013 2014 2015 2016

Intäkter 13 460 13 575 13 675 13 675 13 675

Kostnader -13 212 -14 025 -14 125 -14 125 -14 125

Resultat 248 -450 -450 -450 -450  
 
 
 

Effekter av beslutad driftbudget 
 
För att minska renhållningens överskott 
budgeteras ett negativt resultat.  
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BUDGET 2014 
Samarbetsnämnd 2 

 
Ordförande: Christian Sonesson 
Nämndsspecialist: Dick Johansson 

 
Förvaltningsberättelse 
 

Resultaträkning 
 

Redovisas i tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan
2012 2013 2014 2015 2016

Intäkter 5 013 4 825 4 870 4 870 4 870
varav avtalsersättning från Kävlinge 1 130 1 665 1 660 1 660 1 660

Kostnader -6 318 -6 535 -6 530 -6 570 -6 810

Nettokostnader -1 305 -1 710 -1 660 -1 700 -1 940

Kommunbidrag 1 760 1 710 1 660 1 700 1 940

Resultat 455 0 0 0 0  
 
 

Effekter av beslutad driftbudget 

Den sammanslagna organisationen Geoinfo 
är fortfarande under uppbyggnad. I en ny 
organisation tar det ett par år innan budgeten 
kan bli i balans och alla kostnader/intäkter 
blir kända. Verksamheten är kostnadskrävan-
de på många områden. Budgeten för Geoinfo 
är gemensam för båda samarbetskommuner-
na. Kommunbidraget är lika stort för båda 
samarbetskommunerna. 
 
I föreslagen budget har ramtilldelningen för 
Staffanstorp minskat med totalt 50 tkr. Sam-

tidigt har avtalsersättningar från externa kun-
der minskat med totalt 267 tkr. Underhålls-
kostnaderna har uppräknats från budget 2013 
till verklig kostnadsnivå med komplettering 
av investering av avtalssystem, en total-
ökning med 227 tkr. I tidigare budget har det 
inte funnits med kostnader för inlagring av 
mätdata i Kävlinges kartdatabas, vilket nu 
lagt till i budget. Nybyggnadskartor har 
budgeterats med prognostiserad ökning av 
kostnad/intäkt med 60 tkr/80 tkr. Kapitalkost-
nader har minskat med 145 tkr. 
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BUDGET 2014 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 
Ordförande: Bertil Persson 
Nämndsspecialist: Dick Johansson 

 
Förvaltningsberättelse 
 

Resultaträkning 
 

Redovisas i tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan
2012 2013 2014 2015 2016

Intäkter 3 184 2 785 2 980 2 980 2 980

Kostnader -1 390 -1 895 -2 210 -2 220 -2 230

Nettokostnader 1 794 890 770 760 750

Kommunbidrag -890 -890 -770 -760 -750

Resultat 904 0 0 0 0  
 
 
 

Effekter av beslutad driftbudget 

Budgetförslaget medger att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden bedöms kunna 
fullfölja sitt uppdrag, Mål – God ekonomisk 
hushållning. Detta under förutsättning att 

erforderliga personalresurser finns tillgäng-
liga. Slutfasen av arbetet med strategi för 
hembygden inryms i budgetförslaget. 
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BUDGET 2014 
Kultur och fritidsnämnden 

 
Ordförande: Eric Tabich 
Nämndsspecialist: Mats Schöld 

 
Förvaltningsberättelse 
 

Resultaträkning 
 

Redovisas i tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan
2012 2013 2014 2015 2016

Intäkter 3 740 4 262 4 114 4 114 4 114

Kostnader -36 336 -36 022 -37 524 -37 764 -39 514

Nettokostnader -32 596 -31 760 -33 410 -33 650 -35 400

Kommunbidrag 32 640 31 760 33 410 33 650 35 400

Resultat 44 0 0 0 0  
 
 

Effekter av beslutad driftbudget 
 
Föreliggande budget är en rambudget där 
nämnden endast antar tilldelad ram och 
beslutar om resursfördelningen. Effekterna är 
därför av naturliga skäl beroende av fördel-
ningen mellan verksamheterna i nämndens 
interbudget som beslutas under hösten 2013 
och av hur respektive enhet väljer att utforma 
sin organisation. 

 
De tekniska förutsättningarna för 2014 års 
budget har varit 2,6 % löneökning för perso-
nal, 1,5 % inflation och köp av tjänst externt 
2,21 %. I övrigt har nämnden kompenserats 
med 450 tkr för mandatperiodsbeställningen 
och 100 tkr för skötsel av Nya Hjärups 
Idrottsplats. 
 

 
Resursfördelningssystem 

 
Kommunbidrag Kommunbidrag Förändring Procenuell förändring

Enhet 2014 2013 2013/2014 2013/2014

Bråhögsbadet 4989 tkr 4846 tkr 143 3%

Biblioteket 8251 tkr 8596 tkr -345 -4%

Musikskolan 3862 tkr

Ämneskurs 11000 kr/elev

4-12 elever 6000 kr/elev

>13 elever 3000 kr/elev  
30 

   



BUDGET 2014 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
Ordförande: Nino Vidovic 
Nämndsspecialist: Jens Jording, Inga-Britt Henriksson 

 
Förvaltningsberättelse 
 

Resultaträkning 
 

Redovisas i tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan
2012 2013 2014 2015 2016

Intäkter 46 307 44 090 45 413 46 775 48 179

Kostnader -564 392 -580 270 -606 163 -613 575 -641 319

Nettokostnader -518 085 -536 180 -560 750 -566 800 -593 140

Kommunbidrag 518 130 536 180 560 750 566 800 593 140

Resultat 45 0 0 0 0  
 
 

Effekter av beslutat kommunbidrag 
 
Föreliggande budget är en rambudget för 
2014 där nämnden antar tilldelat kommun-
bidrag och beslutar om en preliminär 
resursfördelning. De driftsmässiga effekterna 
är således beroende av fördelningen mellan 
nämndens verksamheter i samband med 
internbudgeten, som beslutas under hösten 
2013, och av hur respektive enhet väljer att 
utforma sin organisation. Föreliggande ram 
med tillhörande resursfördelning kommer 
dock sannolikt innebära prioriteringar inom 
nämndens verksamhetsområden. 
 
Budget 2014 utgår från följande inskrivnings-
grader: förskola 95,5 %, fritidshem 95,5 %, 
gymnasieskola 97,5 %. De tekniska förutsätt-
ningarna för 2014 års budget har varit 2,6 % 
löneökning för samtliga grupper, 1,5 % infla-
tion och köp av tjänst 2,2 %. I sammanhanget 
finns en osäkerhetsfaktor utifrån det faktiska 
utfallet av 2012 års lönekompensation upp till 

4,2 % och hur detta förhåller sig till de 
uppräkningar som är gjorda i 2013 års budget 
och i föreliggande budget för 2014.  
 
Jämfört med 2013 har nämnden tilldelats 
ytterligare ca 25 000 tkr där större delen av 
dessa grundar sig på demografiska föränd-
ringar och att nämnden övertar befintliga 
kostnader för IT i förskola och skola från 
Kommunstyrelsen. Nämnden är även kom-
penserad med 1 700 tkr för utökningen av 
timplanen i matematik i årskurs ett till tre och 
kostnadsökningar inom SFI med 600 tkr.  
 
Vidare har nämnden att, inom befintlig till-
delad ram, hantera en minskning av kom-
munbidraget om sammanlagt ca 5 900 tkr, 
vilka förslagsvis beslutas tas ur medel för 
kvalitetshöjande insatser (ca 2 000 tkr), juste-
ring i samband med förändrad organisation 
för familjedaghemmen (ca 400 tkr) och 
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BUDGET 2014 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
förslag till Kommunfullmäktige om enhets-
taxa i förskolan (ca 1 000 tkr). Återstående del 
om ca 2 500 tkr hanteras förslagsvis inom 
ramen för icke lagstadgad verksamhet, såsom 
läxläsning och förstärkt SYV-organisation 
(totalt ca 700 tkr) samt resursfördelningen till 
förskolor och skolor (ca 1 800 tkr). Beslut av 
förändringar tas i samband med nämndens 
internbudget för 2014.  
 
En försiktig bedömning ger vid handen att 
barnen i förskoleverksamheten, likt före-
gående år, fortsätter att vara fler än i den 
demografiska beräkningen. Dessutom inne-
bär fler barn i de fristående verksamheterna 
högre kostnader då lagstadgad schablon-
mässig hyresersättning och administrations-
avgift tillkommer. 

Bedömningen är dock att avvikelsen är 
mindre än tidigare år. 
 
Upphandlingen av ny skolskjutsentreprenör 
fr.o.m. 1 juli 2013 är ännu inte avslutad varför 
det finns frågetecken kring kostnaderna 
under 2014. Vidare finns även obesvarade 
frågor angående eventuella kostnader och 
omfattning i samband med Statens införande 
av s.k. karriärtjänster. 
 
Ett observandum är att föreliggande resurs-
fördelning är ytterst preliminär och kommer 
att förändras i samband med att nämnden 
antar sin internbudget för 2014 och slutgiltigt 
fastställer ersättningsnivåerna. Bland annat 
kommer kostnader för IT att läggas in i 
ersättningarna. 
 

 
Resursfördelningssystem 

 
Förskolepeng  Totalt budgeterat antal i verksamheten 
1-3 år heltid 104 093 kr 706 st 
1-3 år halvtid 104 093 kr 110 st 
4-5 år heltid 78 797 kr 558 st 
4-5 år halvtid 78 797 kr 88 st 
3-timmarspeng 60 572 kr 105 st 
  Totalt (inkl. Familjdaghemmen): 1 567 st 
Familjedaghem Totalt budgeterat antal i verksamheten 
1-3 år heltid 104 093 kr 13 st 
1-3 år halvtid 104 093 kr 1 st 
4-5 år heltid 78 797 kr 9 st 
4-5 år halvtid 78 797 kr 2 st 
3-timmarspeng 60 572 kr 0 st 
  Totalt: 25 st 
Fritidshemspeng  Totalt budgeterat antal i verksamheten 
6-9 år  35 179 kr 1 297 st 
10-12 år 26 942 kr 259 st 
  Totalt: 1 556 st 
Förskoleklasspeng  Totalt budgeterat antal i verksamheten 
F-klass 41 013 kr 346 st 
  Totalt: 346 st 
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BUDGET 2014 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
Grundskolepeng  Totalt budgeterat antal i verksamheten 
Årskurs 1 42 693 kr 337 st 
Årskurs 2 47 014 kr 334 st 
Årskurs 3 51 542 kr 342 st 
Årskurs 4 54 277 kr 327 st 
Årskurs 5 53 864 kr 326 st 
Årskurs 6 54 023 kr 321 st 
Årskurs 7 61 637 kr 300 st 
Årskurs 8 57 226 kr 309 st 
Årskurs 9 61 503 kr 299 st 
  Totalt: 2 895 st 
  
Gymnasieskola 106 736 kr      839 st 
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BUDGET 2014 
Socialnämnden 

 
Ordförande: Liliana Lindström 
Nämndsspecialist: Annika Nerd, Ingela Löfberg 

 
Förvaltningsberättelse 
 

Resultaträkning 
 

Redovisas i tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan
2012 2013 2014 2015 2016

Intäkter 39 716 26 958 30 670 31 500 32 600

Kostnader -233 336 -230 938 -245 420 -247 600 -272 050

Nettokostnader -193 620 -203 980 -214 750 -216 100 -239 450

Kommunbidrag 198 703 203 980 214 750 216 100 239 450

Resultat 5 083 0 0 0 0  
 
 

Effekter av beslutad driftbudget 
 
Individ och familjeomsorgen 
Barn och familj: 
Fortsatt arbete med stöd till placerade barn 
samt rekrytering och utbildning av familje-
hem. Arbetet avseende vård på hemmaplan 
fortsätter och gemensamma metoder imple-
menteras tillsammans med familjeteamet. 
 
Vuxen: 
Behandlingsgarantin medger effektiv verk-
samhet till målgruppen med missbruks-
problematik. Medel är avsatta för att stödja 
personer med svårigheter på bostadsmark-
naden samt för stöd till personer i relationer 
där det förekommer våld. 
 
Ekonomiskt bistånd: 
Individ- och familjeomsorgen arbetar fortsatt 
aktivt med målgruppen för att förebygga 
inlåsningseffekter i bidragsberoende i sam-
verkan med arbetsmarknadsenheten, vilket 

förväntas förkorta bidragstiden för mål-
gruppen. Arbete med korrekt administrativ 
handläggning med intensifierade kontroller 
fortsätter.  
 
Ensamkommande barn: 
Effekt av lagd budget bygger på avtal med 
migrationsverket vad det avser ensam-
kommande barn. Avtalet gäller 2013-03-01--
2014-02-28 och avser mottagande av 5 barn. 
 
 
Förebyggande enheten barn och unga 
Fortsatt satsning för att utveckla fritids-
utbudet för 10-12 åringar och ett utökat sam-
arbete med föreningar enligt mandatperiods-
beställningen. Ett påbörjat arbete är att med 
hjälp av sociala medier skapa aktiviteter och 
förbättra dialogen på den digitala arenan. Via 
olika uttrycksformer, t ex foto, film, musik, 
text och teckning, får deltagarna tävla med 
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BUDGET 2014 
Socialnämnden 

 
sina bidrag och de olika teman avslutas med 
en transmedial utställning på Konsthallen. 
 
Vård och omsorg om äldre 
Behovet av växelvård har ökat över tiden.  
Det ökade behovet märks främst hos anhöri-
ga som vårdar närstående med demens-
sjukdom. Åtta rum omvandlas till korttids-
enhet för personer med demens. Lokalerna 
ligger i anslutning till befintlig korttidsenhet 
vilket möjliggör samordning av resurser. 
Fortsatt satsning på stöd i ordinärt boende 
för att fördröja behovet av särskilt boende. 
 

Vård och omsorg om personer med 
funktionsnedsättning 
En ny servicebostad enligt LSS är under 
planering men beräknas inte bli klar förrän i 
början av 2015. 
 
Socialpsykiatrin 
Fortsatt satsning på specialisering och 
utveckling av boendestödet genom att arbeta 
vidare med nationella grundkrav och presta-
tionskrav för att förbättra vården och omsor-
gen om personer med psykisk ohälsa. 
Samordningen mellan arbetsmarknadsenhe-
ten och den öppna verksamheten Citypunk-
ten kan ge större möjlighet till sysselsättning. 
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