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2013
antalet invånare i kommunen ökade och uppgick vid årsskiftet till 
22.672 stycken. vi har aldrig varit fler invånare än nu! för Staffanstorps 
kommun var 2013 ett händelserikt, spännande och utmanande år...

goda betYg och SatSnIngar
2013 klättrade kommunens skolor rejält till fjärde 
plats från en redan bra 28:e plats av landets 290 
kommuner i Lärarförbundets årliga ranking 
”Årets skolkommun”.  Att kommunens skolor 
dessutom genomgående fick höjt betyg när SKL 
(Sveriges kommuner och landsting) i sin undersök-
ning redovisade hur det står till i landets skolkom-
muner, är också något att vara stolta över. 

Staffanstorps kommun har satsat stort på skolan 
under året. Baldersskolan invigdes i början av 
höstterminen. Det är en föregångskola i kommu-
nen med ny inriktning, nya lärmiljöer och modern 
pedagogik. Dessutom revs Mellanvångsskolan för 
att ge plats åt en ny, större skolbyggnad. 

Hösten 2013 slogs dörrarna upp för MMF:s 
Fotbollsakademi på Hagalidskolan i Staffanstorp 
och musikcheckar, som gör det fritt att välja 
mellan den kommunala Musikskolan och privata 
alternativ, infördes. 

framtIda jobb och företagande
För första gången genomfördes en arbetsmark-
nadsdag för unga i kommunen i form av en mini-
mässa. Många lokala företag var på plats det bjöds
på föreläsningar och nyföretagarinformation. 
Arbetsmarknadsdagen var ett samarbete mellan 
kommunen och Business Port Staffanstorp.

Det ständiga arbetet med att förbättra och 
utveckla kommunens företagsklimat ger resultat, 
för när det var dags för Svenskt Näringsliv att lista 
kommunerna med det bästa företagsklimatet, så 
hamnade Staffanstorps kommun på en hedrande 
tredjeplats av alla Skånes kommuner. 

utvecklIng och framåtblIckar
Under hösten påbörjades byggandet av Hjärups 
nya idrottsplats, en modern anläggning med tre 
nya bollplaner, varav två i konstgräs och en 

A-plan i gräs. Nuvarande gräsplan ingår i den nya 
anläggningen, så det blir totalt fyra bollplaner. 

Utöver detta har bostadsbyggnation och 
förberedelse för detta påbörjats på ett flertal 
ställen, bland annat Åkerslundshusen i Hjärup. 
Planeringsarbetet med Sockerstan har fortsatt och 
i Vikhem har den första etappen påbörjats.
Detta är delar av det stora förändrings- och 
utvecklingsarbete som pågått i kommunen i flera 
decennier, ett arbete som inte hade varit möjligt 
utan utblickar, inspiration och idéer utifrån, varför 
man bland annat besökt fastighetsmässan Mipim. 

Besöket vid Mipim ledde fram till en omfat-
tande granskning av kommunens och de kommu-
nala bolagens representation, vilken mynnade ut i 
förslag till åtgärder. Ny attesteringsordning samt 
representationspolicy var på plats innan årets slut, 
vilket kommer att underlätta arbetet inom kom-
munen och dess verksamheter. 

trYgg och Säker
Under året genomfördes den första trygghetsresan 
i kommunal regi, ett projekt som blev så uppskat-
tat att det återkommer under 2014. Syftet med 
resan var att skapa möjlighet för anhörig som 
vårdar familjemedlem i hemmet att resa tillsam-
mans med sin närstående under trygga former. 

Staffanstorps kommun fick under 2013 sin 
första specialistutbildade demenssjuksköterska och 
i juni fick hon även titeln Silviasjuksköterska.

Den nya satsningen på Offensiva enheter har 
gjort Räddningstjänsten i Staffanstorps kommun 
till en av Sveriges absolut snabbaste, med den 
tredje kortaste utryckningstiden i hela landet.

Kommunen har de senaste åren intensifierat 
arbetet för att skapa en säker och trygg kommun 
att leva, bo och verka i. Detta är viktigt för den 
enskilde medborgarens hälsa.
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Starka verkSamheter
de senaste åren har inneburit stora ekonomiska utmaningar för 
Sveriges kommuner. fem år med finans- och skuldkris har fått tillväxten 
på fall i många länder. Sverige har klarat krisen relativt väl, men som 
en liten exportberoende nation går det inte att helt undvika att bli 
påverkad. när exporten påverkas negativt blir det färre arbetade 
timmar och då påverkas kommunernas skatteunderlag i sin tur negativt. 
bland annat ledde det till att 90 svenska kommuner var tvungna att 
höja skatten till 2013. Staffanstorps kommun valde i stället en annan 
väg, lämnade skatten oförändrad och hade 2013 landets fjärde lägsta 
skatt. genom en stram budget, stark kostnadskontroll och fortsatt 
effektivisering av den kommunala administrationen har det varit 
möjligt att ändå klara att för sextonde året i rad uppvisa ett positivt 
ekonomiskt resultat.

Starkt reSultat
Årets resultat i kommunen enligt resultaträkningen 
uppgår till cirka 21 miljoner kronor, sju miljoner 
kronor bättre än det budgeterade resultatet. 
Resultatet tyngdes med cirka 36 miljoner kronor 
på grund av sänkningen av den så kallade RIPS-
räntan (en diskonteringsränta som används vid 
kommuners och landstings pensionsskuldsberäk-
ningar). En återbetalning av tidigare inbetalda 
premier till AFA Sjukförsäkringsaktiebolag 
påverkade å andra sidan resultatet positivt med 13 
miljoner kronor. Rensat för dessa engångsposter 
uppgår resultatet till drygt 40 miljoner kronor, ett 
väldigt starkt resultat. Sett till koncernen som 
helhet, reduceras siffran till ett överskott på cirka 
tio miljoner kronor, då det kommunägda fastig-
hetsbolaget gör ett negativt resultat bland annat 
beroende på ökade reparations- och underhålls-
kostnader, varav en del är av engångskaraktär. 
Under våren 2014 har arbetet med att komma i 
ekonomisk balans intensifierats.

verkSamheter I toppklaSS
Verksamheterna i kommunen fortsätter att utveck-
las väl. Allra mest glädjande är att den stora, lång-
siktiga, satsningen som gjorts på skolan börjar nu 

ge resultat. 2013 utsågs Staffanstorps kommun till 
Sveriges fjärde bästa skolkommun av Lärarförbun-
det i deras årliga ranking. Det var en klar förbätt-
ring sedan året före då vi placerade oss på plats 28 
och ännu mer från 2011 då vi hamnade på plats 
73. I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
årliga rapport om skolresultaten i Sverige placerar 
vi oss på plats tolv när det gäller det högsta genom-
snittliga meritvärdet bland elever i årskurs nio.

InveSterIngar för framtIden
Under 2013 har stora investeringar gjorts. Balders-
skolan färdigställdes till terminsstarten under 
hösten och är nu en F-9-skola, den första i kom-
munen. Den nya Mellanvångsskolan påbörjades 
under året och är inflyttningsklar till hösten 2014. 
Stora satsningar har även gjorts vad gäller vatten- 
och avloppsnätet för att förhindra framtida över-
svämningar. Den enskilt största investeringen har 
varit en ny dagvattenpumpstation vid Gullåkra-
verket. I Hjärup startade arbetet med den nya 
idrottsanläggningen. Det blir tre nya fotbollspla-
ner, klubbhus med omklädningsrum med mera.  
Arbetet med att bygga ut det kommunägda 
fibernätet intensifierades under 2013. Under 
sommaren 2014 ansluts de första kunderna.



5

kommunStYrelSenS ordförande har ordet

In
le

d
n

In
g

nYa Invånare och nYa företag                                                    
Under året ökade befolkningen i kommunen med 
138 personer och uppgick vid årsskiftet till 22 672 
invånare. Antalet nya företag som registrerades 
under 2013 var 139 stycken. Sammantaget finns 
det nu fler än 2 100 registrerade företag i kommu-
nen. Det har länge varit kommunlednings ambi-
tion att utveckla kommunen på ett sådant sätt att 
såväl nya invånare som nya företag kan attrahe-
ras. Välskötta verksamheter, bra service och låg 
skatt samt ett gott företagsklimat (tredje bäst i 
Skåne) lägger grunden för detta.

tIllSammanS utvecklar vI kommunen
Avslutningsvis vill jag passa på att rikta ett stort 
tack till er alla – invånare, företagare, anställda, 
förtroendevalda och till alla andra som bidrar till 
att utveckla vår kommun. Tillsammans kan och 
ska vi göra Staffanstorps kommun till en ännu 
bättre plats att bo och verka i.

Christian Sonesson (M)
Kommunstyrelsens ordförande 
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kommunen
2009 2010 2011 2012 2013

Antal invånare 31 december 21 949 22 259 22 296 22 534 22 672

Skattesats (kr) 18:89 18:89 18:79 18:79 18:79

Antal årsarbetare vid utgången av året 873 928 940 870 821

Skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning, netto (mnkr) 803,0 853,7 888,2 915,1 964,6

Verksamhetens nettokostnad (mnkr) 781,3 844,5 840,0 902,2 920,8

Verksamhetens nettokostnad per invånare 35 598 37 937 37 674 40 636 40 614

Finansnetto (mnkr) 15,0 16,6 10,5 14,5 -22,9

Årets resultat (mnkr) 36,5* 25,5* 14,8* 24,9* 55,8*

Nettoinvesteringar (mnkr) (exkl markinköp) 42,5 65,3 80,9 61,7 64,2

Eget kapital (mnkr) 601,4 627,3 686,0 713,3 308,4

Eget kapital per invånare (kr) 27 403 28 177 30 767 31 659 13 603

Extern låneskuld (mnkr) 0 162,7 284,9 314,1 525,5

Anläggningslån per invånare (kr) 0 4 402 9 105 10 917 23 178

Skuldsättningsgrad procent 25,2 34,5 39,6 44,8 79,3

Rörelsekapital (mnkr) 64,9 90,7 237,3 71,3 126,2

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse procent 26,4 25,5 23,2 22,3 20,7

* avstämt mot balanskravet

koncernen
2009 2010 2011 2012 2013

Årets resultat 35,6 41,5 19,5 68,7 -16,0

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse procent 14,0 12,9 12,2 14,0 12,7

Finansnetto -11,4 -12,9 -27,3 -111,8 -64,2

fem år I Sammandrag
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härIfrån kom pengarna 2013
Kommunens klart största intäkt är skatt från dess 
invånare, som utgör 72 procent. Bidrag av olika 
slag utgör 7 procent av intäkterna. Försäljnings-
intäkter och reavinster utgör 2013 inte ens en 
procent av kommunens intäkter.

hIt gIck pengarna 2013
De största posterna bland kommunens kostnader 
avser förskolor och skolor, 45 procent. Tillsam-
mans med gymnasie- och vuxenutbildningen 
svarar dessa för mer än hälften av verksamhetens 
kostnader. Ett annat stort verksamhetsområde är 
äldre- och handikappsomsorgen. 

 Kommunstyrelsen 12%
 Teknisk verksamhet 5%
 Individ och familjeomsorg 4%
 Äldre- och handikappsomsorg 18%
 Kultur och fritid 3%
 Gymnasie- och vuxenutbildning 13%
 Förskola och skola 45%
 Miljö och samhällsbyggnad 0%

 Exploateringsintäkt 1%
 Finansiella intäkter 2%
 Hyror och arrenden 2%
 Försäljning av verksamheter 2%
 Bidrag 7%
 Taxor och avgifter 7%
 Generella bidrag 8%
 Skatter 72%
 Reavinst 0%
 Försäljningsintäkter 0%

Den kommunala skatten var 18,79 procent eller 
cirka 4 700 kronor per månad för en person med 
genomsnittsinkomst.

Invånare i Staffanstorps kommun över 20 år 
hade 2013 en genomsnittlig inkomst på cirka     
24 250 kronor per månad.
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mandatperIodbeStällnIng

mandatperIod-
beStällnIng
– mål och läge
mandatperiodbeställning är ett uttryck för politisk vilja, målsättning 
och inriktning för åren 2011-2014. den är också en del i Staffanstorps 
kommuns visionsstyrningsmodell.
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vISIon

Styrprinciper Reglemente Policyer
Fördjupad 

översiktsplan

kommunfullmäktige

kommunstyrelse
nämnd

administration

utförare

Framtidens
kommun

Mandatperiod-
beställning

Årsbudget-
ramar Ägardirektiv

Reglemente Årsbudget – intern Detaljplan Bestämmelser

ÅtgärderKravspecifikation Detaljplan Tjänstekatalog
Årsbudget-

ramar

Utvärdering Uppföljning

ReglerBeställning

Avtals-
skrivning

Delmyndighets-
utövning

Administrativa 
föreskrifter

utförande

Mandatperiodbeställningen är en del i Staffanstorps 
kommuns visionsstyrningsmodell. Modellen tydlig-
gör den politiska styrningen och visar inriktningen 
för Staffanstorps kommuns verksamhet och 
utveckling.

Modellen syftar till att ge principer som grun-
dar sig på långsiktighet, demokratiska värden, 
neutralitet inom/utom den egna organisationen 
samt vara koncernövergripande och ha en inrikt-
ning mot konsument/mottagare och kvalitetsar-
bete.

Mandatperiodbeställningen består av ett antal 
mätbara mål som är indelade i fem politikområden:
• Ekonomisk prioritering 
• Barn och ungas lärande och välmående 
• Arbetslinjen – en satsning för framtiden 
• Medborgarens livskvalitet i fokus 
• Attraktiv levnadsmiljö
Under varje politikområde finns mellan fyra och 
sju av mandatperiodbeställningens konkreta 
målsättningar. Totalt är det 28 målsättningar. 
Dessa presenteras på de kommande sidorna.
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ekonomISk prIorIterIng 
Kommunens finansiella målsättning för mandat-
perioden anger bland annat att resultatet ska vara 
minst en procent av skatteintäkter och utjämning. 
Det beräknade genomsnittliga resultatet för 
mandatperioden (fastställt resultat för åren 
2011-2013 och budgeterat resultat för år 2014) 
uppgår till tre procent. Målet för mandatperioden 
bedöms därmed kunna uppfyllas.

Målsättningen är att soliditeten inklusive 
pensionsförpliktelsen inte ska understiga 21 
procent år 2014. Soliditetsutvecklingen uppgick 
till 20,7 procent vid slutet av 2013 vilket med 
2014 års planering innebär att målet inte bedöms 
kunna uppnås. Den så kallade RIPS-räntan har 
sänkts två gånger under perioden, år 2011 och år 
2013 med 0,75 procentenheter per gång. Ränte-
sänkningen har påverkat pensionsskulden negativt 
med totalt 76 mnkr vilket inte kunnat matchas av 
den starkare resultatutvecklingen för perioden. 

Kommuner kan finansiera investeringar genom 
egna medel som genereras genom överskott i 
resultaträkningen och avskrivningar, eller genom 
externa lån. Enligt den ekonomiska prioriteringen 
i mandatperiodsbeställningen ska minst 50 procent 
av investeringarna i den skattefinansierade verk-
samheten finansieras med egna medel. I ett längre 
perspektiv är målsättningen 100 procent. Det 
beräknade genomsnittliga resultatet för mandatpe-
rioden (fastställt resultat för åren 2011-2013 och 
budgeterat resultat för år 2014) uppgår till 136 
procent. Målet för mandatperioden bedöms där-
med kunna uppfyllas.

Målsättningen är att kassaflödet i den avgifts-
finansierad verksamheten ska vara positiv. Kassa-
flödet år 2013 var positivt för balansenhet VA, 
drygt sju mnkr och negativt för balansenhet 
renhållning, fem tkr. För 2014 bedöms kassaflödet 
vara positivt. 

Kommunstyrelsens 2:e v ordförande Pierre Sjöström (S), Kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) och landshövding 
Margareta Pålsson på promenad i framtida Sockerstan.
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välmående 
Barn och unga i Staffanstorps kommun ska ha 
goda möjligheter till vidare studier efter genom-
förd grundskola. Till detta bidrar en bra skola 
med en god och trygg studiemiljö som är anpassad 
till dagens pedagogiska plattformar.

Det ska finnas 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 delaktig-
het ska vara vägledande. Skolan ska stödja varje 
elev individuellt i deras utveckling, både vid behov 
av hjälp och genom att stimulera duktiga elever till 
spetsutbildning.

Skolans arbete ska kompletteras och stödjas av 
att det finns en trygghet och ett utbud av menings-
full sysselsättning och intressanta aktiviteter på 
fritiden. Samordnade insatser ska göras för att 
stödja enskilda individer när så behövs.

Gymnasiebehörighet
Andelen elever som efter årskurs nio är 
behöriga till gymnasium ska vara minst 95 
procent.

Meritvärde
Det genomsnittliga meritvärdet för elever 
årskurs nio ska uppgå till minst 215. 
Meritvärdet av grundskolans eller special-

skolans betyg utgörs av summan av betygsvärdena 
för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg.

Trygg skola
100 procent av alla barn ska i elevenkäter 
ange att de känner sig trygga i sin skolmil-
jö. 

Under perioden har sjunkande värden uppmätts.

Mobbning
100 procent av alla barn ska i elevenkäter 
ange att mobbning inte förekommer. 
Kontinuerlig och årlig revidering av 

skolornas likabehandlingsplaner sker.

Läskunnighet
Alla elever ska efter genomgången årskurs 
3 uppvisa läskunnighet. 
Mätning enligt Skolverkets modell visar på 

en svag ökning 2013 jämfört med året innan.

Utvecklingsmöjligheter
Skapa gynnsamma utvecklingsmöjligheter 
för tio- till tolvåringar. 
Detta mäts genom Region Skånes levnads-

vaneundersökning för barn och unga i Skåne. 
Mätt 2012 med upprepning 2014.

Kamratstödjare ger tryggare skolmiljö
På alla skolor i Staffanstorps kommun gör 
kamratstödjarna stora insatser för en tryggare 
skolmiljö. Elever kan själva ansöka om att bli 
kamratstödjare och väljs av sina kamrater och 
lärare. 

Målet är att skolmiljöerna med kamratstöd-
jarnas hjälp ska präglas av värme, empati, 
trygghet, tolerans och respekt. Tanken är att 
kamratstödjarna ska ha ett vakande öga och 
rapportera till de vuxna vid misstanke om till 
exempel mobbning och kränkning. Kamrat-
stödjarna ser sånt som de vuxna aldrig ser och 
de ser också mer, som de ”blinda fläckarna” 
som till exempel omklädningsrummet, ledet 
till matsalen.

Socioemotionell träning
Alla kommunala skolor i Staffanstorps 
kommun arbetar även med socioemotionell 
träning – SET. 

Denna metod innebär att man arbetar 
aktivt med värdegrundsfrågor och konflikt-
hantering med barnen, med fokus på självkän-
nedom och empati, vilket ger barnen redskap 
att lösa olika konflikter. Barnen får även lära 
sig metoder för konfliktlösning.
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arbetSlInjen – en SatSnIng för 
framtIden
Arbetslinjen utgår från varje individs betydelse för 
arbetsmarknaden. Alla medborgare är resurser i 
ett arbetsmarknadsperspektiv, 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 arbetsmark-
nadsarbete är Finsam-samarbete, antalet nya 
företagsetableringar och nätverksbyggande med 
lokala aktörer såsom Arbetsförmedlingen, före-
tagsorganisationer med flera.

Arbetslöshet
Under mandatperioden ska arbetslösheten 
för 16-64 åringar minska till att vara 
hälften av den genomsnittliga arbetslöshe-
ten i Skåne. 

Arbetslösheten är lägre än snittet i Skåne, men når 
inte riktigt den nivå som är målet. 

Ungdomsarbetslöshet
Under mandatperioden ska arbetslösheten 
för 18-24 åringar minska till att vara max 
65 procent av den genomsnittliga arbetslös-
heten i Skåne. 

Ungdomsarbetslösheten är lägre än snittet i Skåne 
men det är en bit kvar till den nivå som är målet.

Försörjningsstöd
Den genomsnittliga tidsperioden, per 
hushåll, för försörjningsstöd ska under 
mandatperioden minska till den nivå som 

rådde 2009. 
Siffran har minskat men är ännu inte tillbaks på 
2009 års nivå. 

Arbetstillfällen
Antalet arbetstillfällen i Staffanstorps 
kommun ska under mandatperioden öka 
med två procent. 

Detta mäts med SCB:s registerbaserade arbets-
marknadsstatistik vilken publiceras med ett års 
fördröjning, varför statistiken för 2012 publiceras 
först i december 2013. För 2012 förelåg en mindre 
minskning med 0,31 procent (+3,15 procent 
jämfört med basåret).

Företagsklimat
Målet är att Staffanstorps kommun i 
Svenskt Näringslivs ranking ska vara en av 
de fem bästa kommunerna i Skåne. 

Staffanstorp rankades som tredje bästa företagar-
kommun i Skåne 2013. 

Företagsetableringar
Antal nyetablerade företag enligt UC:s 
Näringslivsanalys ska under mandatperio-
den öka. 

I september 2012 hade antalet företagsetableringar 
ökat med 125 jämfört med basåret. 2013 mins-
kade antalet med 20 stycken.

Sikta rätt – utbildning och arbete för dig
Staffanstorps kommun satsar mycket på att få 
unga i åldersgruppen 15-24 år in på arbets-
marknaden. I november 2013 genomfördes en 
arbetsmarknadsdag i kommunen för framför 
allt skolelever och unga utan jobb, men även 
för företagen i kommunen. 

Minimässan Sikta rätt skapades för att nå 
kommunens unga och informera om arbets-
marknaden, var jobben finns, vilka vägar som 
bär dit med mera. På mässan kunde unga (och 
föräldrar) träffa utbildare, vägledare, arbets-
förmedlare och arbetsgivare. Föreläsare hade 
bjudits in som bland annat talade om ung-
domsentreprenörskap. 

BILD  
MINIMÄSSAN
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medborgarnaS lIvSkvalItet I fokuS
Kommunens verksamhet bygger på ett medborgar-
perspektiv och ska kännetecknas av en fungerande 
dialog med medborgarna, god sakkunskap, flexi-
bilitet 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 dokumenta-
tion eftersätts. Det är viktigt att vid varje tillfälle 
prioritera att kommunicera på ett lättförståligt och 
proaktivt sätt och att medborgaren känner 
trygghet i den service som levereras.

En hög tillgänglighet ska eftersträvas i alla 
verksamheter. Valfrihetssystem ska skapas när det 
är möjligt.

Kvalitetsdeklarationer 
Medborgaren ska genom kvalitetsdeklara-
tioner kunna veta vad kommunen åtagit sig 
att leverera. 

Kvalitetsdeklarationer ska införas på verksamhet 
som innebär leverans till brukare eller medbor-
gare. Införandet beräknas ske 2014.

Valfrihet 
Kunder ska uppleva valfrihet i sina service-
insatser. 
Detta mäts i SCB:s medborgarundersökning 

som genomförs årligen. Indexvärdet ökade 2013 
med två procentenheter till index 64.

In
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n
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g Effektiv service
Målet är att en medborgare ska få åter-
koppling på ett ärende antingen med svar 
eller med namngiven handläggare inom två 

arbetsdagar. 

Trygg service
Kunder ska uppleva trygghet i levererad 
service. Service med god kvalitet innebär att 
du får det du förväntar dig; rätt service/

insats vid rätt tillfälle och levererat av rätt person. 
Service med god kvalitet är en förutsättning för att 
kunder ska uppleva trygghet. 
Detta mäts i SCB:s medborgarundersökningar. 
Servicemätningar visar ett högre värde 2013 än 
tidigare år.

Tryggt samhälle
Medborgarens upplevda trygghet ska öka. 
Det definieras som att resultatet i polisens 
årliga trygghetsmätning ska förbättras.

Nöjda medborgare
I medborgarundersökningen som SCB utför 
årligen, får våra medborgare tycka till om 
kommunen. I undersökningen betygsätts tre 
områden och nedan visas 2013 års resultat.
• Medborgarna om Staffanstorps kommun som  
 en plats att bo och leva på:
 Betygsindexet är oförändrat högt 65. Genom-  
 snittet i 137 andra kommuners mätningar är   
 59. De faktorer som bidrar till det höga värdet  
 i Staffanstorps kommun är främst utbildnings- 
 möjligheterna och goda kommunikationer.

•  Medborgarna om Staffanstorps kommuns  
 verksamheter:
 Betygsindexet är i stort sett oförändrat 59  
 (57). Genomsnittet i 137 kommuners mätningar  
 är 53. De högsta värdena har Räddningstjänsten 
 och vatten och avlopp samt förskola och  
 renhållning/sophämtning.
• Medborgarna om inflytandet i Staffanstorps  
 kommun:
 Betygsindexet är oförändrat 44 (44) medan  
 genomsnittet i de 137 kommunerna är 39. Här  
 är det information – öppenhet samt förtroende  
 som fått högst betyg.

Grimmenbesök på Torget 2013.
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attraktIv levnadSmIljö
Staffanstorps kommun ska vara en attraktiv 
boendekommun som erbjuder olika upplåtelsefor-
mer. Ett ökat bostadsbyggande ska ge nya invå-
nare möjlighet att bo och leva i kommunen. Det 
innebär också att tillväxten ska vara balanserad. 
Förskolor, skolor, vård, omsorg och all annan 
kommunal service ska följa med den tillväxt som 
ett ökat antal nya invånare innebär.

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.

Taxeringsvärde
Staffanstorps kommun vara en attraktiv 
kommun att köpa hus i. 
Målet är därför att taxeringsvärdet på 

fastigheter ökar relativt övriga Sydvästskåne. 
Värdet i Staffanstorp ökade kraftigt 2012, men 
gick tillbaka något 2013.

Flyttnetto
Staffanstorps kommun ska vara en attrak-
tiv kommun att flytta till. 
Flyttnettot mot kommuner i Sydvästskåne 

ska vara positivt. Flyttnettot för 2013 blev ett 
underskott på sex invånare.

Boendemiljö
Staffanstorps kommun ska bibehålla, 
utveckla och erbjuda attraktiva boendemil-
jöer. 

Antal medborgare som, enligt SCB:s NöjdMed-
borgarIndex, kan tänka sig att rekommendera 
Staffanstorp som en plats att bo på ska därför 
öka. Index minskade 2013 med två enheter till 
index 72.

Boende för äldre
Anpassade boendeformer med olika service-
nivåer för äldre ska ge möjlighet att bo kvar 
i vanligt boende. 

Målet är att behovet av platser i särskilt boende 
inte ska öka i proportion till ökningen av äldre. 

Yttre miljö
Den yttre allmänna miljön i Staffanstorps 
kommuns tätorter ska upplevas som 
attraktiv av kommunens medborgare och 

besökare. 
Detta mäts i att värdet i NöjdMedborgarIndex 
från SCB:s undersökning ska förbättras. 

Mötesplatser
Genom att skapa attraktiva mötesplatser 
för medborgarna ska möjlighet ges till en 
aktiv och attraktiv fritid. 

Detta mäts i att värdet i NöjdMedborgarIndex 
från SCB:s undersökning ska förbättras. 

Nybyggnation
Staffanstorps kommun ska skapa förutsätt-
ningar för nybyggnation av minst 100 
bostäder per år.

Guldkvällen 
Staffanstorps kommun satsar på att skapa 
mötesplatser för invånarna och på att uppmunt-
ra och hjälpa näringsliv, föreningsliv och 
enskilda medborgare att fylla dessa med aktivite-
ter. Ett exempel på detta är den årliga Guldkväl-
len som Staffanstorps kommun och Business 
Port Staffanstorp arrangerar i samarbete med 
Företagsgruppen i Staffanstorp, Företagarna 
Staffanstorp, LRF, Färs & Frosta Sparbank, 
Sparbanken Öresund, Handelsbanken, SEB samt 
Staffanstorps Handelsförening. 

Guldkvällen hålls i maj varje år och 2013 
delades tio priser ut: 
Årets idrottsprestation, Årets Barn-/Ungdomsle-
darestipendier, Årets Guldkorn, Årets Eldsjäl 
(Sparbanken Öresund), Årets Landsbygdsföretag 
(Färs & Frosta Sparbank), LRF:s pris, Årets 
Företagare (Företagsgruppen), Staffanstorp 
Handelsförenings premiering av samhällsnyttig 
insats, Årets Nyföretagare (Företagarna Staf-
fanstorp). På Guldkvällen utsågs även årets 
Trygghetsambassadör.

Anna-Lena Brundin, presentatör på Guldkvällen 2013.
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mandatfördelnIng I kommunfullmäktIge

Moderaterna 19 Miljöpartiet 2

Centerpartiet 2
Sveriges Pensionärers 
Intresseparti 1

Folkpartiet 3 Staffanstorpspartiet 1

Kristdemokraterna 1 Sverigedemokraterna 2

Socialdemokraterna 10

polItISk organISatIon 
I kommunen
Staffanstorpskommun styrs av moderata Samlingspartiet sedan valet 
2010. moderaterna har 19 av 41 mandat i fullmäktige och är därmed 
största parti.

miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden

tekniska nämnden

kultur- och
fritidsnämnden

barn- och 
utbildningsnämnden

Socialnämnden

kommunstyrelsen

valnämndenrevisorer

kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen från vänster: Nino Vidovic (M), Carina Dilton (S), Shkurte Xhemajli (M), Berit Lagergren (M), Pierre Sjöström 
(S), 2:e vice ordförande, Christian Sonesson (M), ordförande, Torbjörn Lövendahl (S), Laila Olsen (S), Yvonne Nilsson (C), Helene 
Öhman (FP). Ej på bild: Liliana Lindström (M), 1:e vice ordförande, Eric Tabich (M), Bertil Persson (M)

kommunStYrelSen 2013-12-31
namn parti  uppdrag bostadsort 

Christian Sonesson (M)  ordförande Staffanstorp 

Liliana Lindström (M)  1:e v ordförande Staffanstorp 

Pierre Sjöström (S)  2:e v ordförande Hjärup 

Torbjörn Lövendahl (S)  ledamot Staffanstorp 

Berit Lagergren (M)    ledamot Staffanstorp 

Nino Vidovic (M)    ledamot Staffanstorp 

Yvonne Nilsson (C)  ledamot Staffanstorp 

Laila Olsen (S)    ledamot Staffanstorp 

Shkurte Xhemajli (M)    ledamot Staffanstorp 

Eric Tabich (M)    ledamot Staffanstorp 

Carina Dilton (S)    ledamot Hjärup 

Bertil Persson (M)    ledamot Staffanstorp 

Helene Öhman (FP) ledamot Staffanstorp 
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organISatIon I 
koncernen
kommunkoncernen omfattar Staffanstorps kommun med dess 
nämnder samt företag som kommunen på grund av andelsinnehav har 
ett väsentligt inflytande över. hit räknas företag med en ägarandel 
över 20 procent.

organISatIon I koncernen

kommunala entreprenader
Delar av kommunens verksamhet, såsom äldreom-
sorg och markteknik, utförs på entreprenad. För 
att en kommunal entreprenad ska anses föreligga 
förutsätts att:
• Det finns ett avtal mellan kommunen och   
 producenten om att denna ska bedriva kommu- 
 nal verksamhet eller delverksamhet av större   
 omfattning.
• Kommunen har ett huvudansvar för att tjänsten  
 erbjuds kommuninvånarna.
• Verksamheten annars skulle ha utförts i egen   
 regi.

Utöver kommunens egna nämnder så finns det ett 
samarbete med några övriga kommuner i samar-
betsnämnder. De samarbetsnämnder som finns vid 
utgången av 2013 är Samarbetsnämnd (IT), 

Samarbetsnämnd 2 (Geoinfo) samt Samarbets-
nämnd 3 (löneservice). Staffanstorps kommun är 
med i Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp 
(Finsam).
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Friskolor definieras inte som kommunala entrepre-
nader eftersom de tillkommer genom avtal med 
staten.

Kostnaden för den verksamhet som för Staffans- 
torps kommuns del utförs på entreprenad uppgår 
under 2013 till 124,1 mnkr vilket är en ökning 
med 3,9 mnkr eller 3,2 procent i jämförelse med 
föregående år. Av verksamhetens kostnader, 1 101 
tkr, utgör ersättning till kommunala entreprenader 
11,3 procent (11,1 procent). Vård och omsorg 
utgör den största delen, följt av skötsel av vägar 
och grönytor/parker. 

kommunkoncernen

kommunens samlade verksamhet

Samägda företag utan 
betydande inflytande

kommunens 
egen verksamhet

kommunens 
koncernföretag

minst 20% innehav

Staffanstorps centrum ab 100%

• Staffanstorps energi ab 100%
 Staffanstorps Energi Försäljnings AB 100%

• Staffanstorpshus ab  100%
 Staffanstorps Kommunfastigheter AB 100%
 Stanstad II KB 100%

• business port Staffanstorp ab 49%

ab malmöregionens   
avlopp 15%

SYSav 3,5%

Sydvatten ab 2,6%

kommunassurans Syd  
försäkringsaktiebolag 1,9%

kommuninvest ab 0,3%

kommunal
entreprenad
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Intäkter, koStnader, fordrIngar och Skulder (mnkr)

enhet försäljning mellanhavanden borgen

köpare Säljare fordran Skuld givare mottagare

Staffanstorps kommun 90,1 8,4 4,8 11,5 1 239,3

Staffanstorps centrum ab 1,9 0,3 1,5 2,9 1 239,3 

  Staffanstorps hus AB 2,9 2,4 0,1 0,3

  Staffanstorps Kommunfastigheter AB 3,5 77,8 6,9 1,5

  Staffantorps Energi AB 0,1 1,7 0,9 0,1

  Staffantorps Reningsverk AB 7,9 2,1

   

ekonomISka engagemang mellan 
kommunen och kommunenS koncern-
företag
Ovanstående schema visar en samlad bild över de 
ekonomiska engagemangen mellan kommunen 
och de kommunägda bolagen. De bolag som ingår 
i kommunkoncernen men inte finns med i ovan-
stående tabell har Staffanstorps kommun inte haft 
några väsentliga transaktioner med under 2013.

Staffanstorps kommuns inköp från de kommu-
nalägda bolagen uppgår till 90,1 mnkr och avser 
främst hyreskostnader och åtgärder på hyrda 
lokaler. Kommunens försäljning till de kommunal-
ägda bolagen uppgår till 8,4 mnkr varav de största 
posterna avser borgensavgift och VA-avgifter. 
När det gäller fordringarna som kommunen har på 
de kommunalägda bolagen består de främst av 
borgensavgift. Skulderna som kommunen har till 
bolagen avser framförallt hyresskulder och avräk-
ning avseende förvaltningen av reningsverket.
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företag som kommunen har anlitat för kommunala entreprenader under 2013 där beloppet 
överstiger 100 tkr
Attendo Care – Särskilt boende, Attendo-LSS – Boende för funktionshindrade, Daglig verksamhet, 
Korttidsverksamhet, Bergkvarabuss – Skolsjutsar, Ekbacka – Boende för funktionshindrade, Fogdaröd 
– Särskilt boende, Boende för funktionshindrade, Green Landscaping AB – Grönytor, Idrottsanlägg-
ningar utomhus, HSB Skåne – Särskilt boende, Humana – Särskilt boende, Personlig assistans, ISS Faci-
lity Services AB – Kost Carema Orkidén – Boende för funktionshindrade, Kasper Care – Vård funk-
tionshindrade, Kooperativ Vilja – Vård funktionshindrade, Kraftringen Service AB – Gatubelysning, 
PEAB Sverige AB – Gata/väg, VA-ledningar, Rasmusgården – Boende för funktionshindrade, Ringsjö-
hemmet AB – Boende för funktionshindrade, Samres – Färdtjänst, SITA Sverige AB – Hushållsavfall, 
Sodexo – Städning, Kost ordinärt boende, 3 O Stjärnhusen – Boende för funktionshindrade

organISatIon I koncernen

bIdrag, tIllSkott, utdelnIng (mnkr)

enhet utdelning

givna mottagna

Staffanstorps 
kommun 6,0

Staffanstorps 
Centrum AB 6,0

I Staffanstorps kommun har en anteciperad utdel-
ning om sex mnkr från Staffanstorps Centrum AB 
bokförts i bokslutet 2013. Utdelningen är inte 
bokförd i Staffanstorps Centrum AB varför ford- 
ran inte är upptagen i ovanstående tabell. Anteci-
perad utdelning är inom koncernredovisning en 
sådan utdelning från dotterbolag som bokförts i 
moderföretaget redan under intjänandeåret men 
där dotterbolaget bokför utdelningen först under 
nästföljande år i samband med att bolagsstämman 
fattar beslut om vinstdispositionen.
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organISatIon I 
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ekonomi/
ekonomiservice

kansli

kost

centrala funktioner

kommundirektör Staben

arbetsmarknad räddningstjänst utvärdering och 
kommunikation

arbetsmarknads-
enhet

medborgarkontor

medborgarkontor

utvärdering

kommunikation

humanistisk service Intern service Stadsbyggnad

barn och 
utbildning

vård och omsorg

vård och omsorg

exploatering

teknik

miljö

plan och bygg

geo-info

Socialpsykiatri

produktion
vård och omsorg

förebyggande

Individ- och 
familjeomsorg

kultur och fritid

produktion
Skola och förskola

resurscentrum



19

In
le

d
n

In
g



20

omvärldSanalYS

omvärldSanalYS
drygt fem år efter att finanskrisen gick in i ett akut läge verkar det som 
att världsekonomin äntligen, om än långsamt, börjar hamna på rätt köl 
igen. 

den InternatIonella konjunkturen 
vänder Svagt uppåt
Euroländerna som helhet visar återigen tillväxt. 
Även om det framförallt är Tyskland som visar viss 
styrka, verkar det värsta vara över också för 
Spanien och Portugal. Stora frågetecken återstår 
emellertid att räta ut för Grekland och Italien som 
plågas av sociala spänningar och politiskt kaos. 
Riskerna för en ny släng av akut finansiell och 
ekonomisk kris kopplad till problemen i Europa 
har dock minskat betydligt sedan ECB under 
sommaren 2012 lovade att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att undvika en systemkris. Risken för 
ett akut sammanbrott för EMU får nu betraktas 
som minimal. Samma gäller för USA och Storbri-
tannien, där centralbankerna har fulltankat ekono-
mierna med högoktanigt monetärt bränsle. För 
Japans del återstår det att se om omläggningen av 
den ekonomiska politiken i liknande riktning kan 
få ekonomin att återhämta sig efter en tjugoårig 
dvala.

Trots att världsekonomin nu långsamt håller på 
att resa sig har den finansiella krisen satt bestå-
ende spår. Dessutom befinner sig många länder 
fortfarande i en situation där såväl de offentliga 
som hushållens skulder måste minska. Det finns 
därför anledning att räkna med att den globala 
ekonomin under ett antal år framöver kommer att 
växa betydligt svagare än vi varit vana vid. En 
annan följd av finanskrisen, som kan ställa till det 
de kommande åren, är förknippad med att 
centralbankerna förr eller senare måste börja 
plocka bort de enorma monetära stimulanserna. 
Risken är stor att man antingen går fram för 
snabbt och kväver en begynnande återhämtning, 
eller att man väntar för länge och släpper fram 
nya finansiella bubblor eller inflation. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att många 
länder fortfarande brottas med svag tillväxt eller 
recession och att tillväxtländernas ekonomier 
utvecklas i långsammare takt. 

SvenSk ekonomI tar fart efter 2014
Den långsamma tillväxttakten i världsekonomin 
och den relativt starka kronan påverkar svensk 
ekonomi i mycket hög grad. Exporten minskade 
2013, något som är mycket ovanligt. Den fortsatt 
relativt svaga tillväxten internationellt gör att 
återhämtningen på hemmaplan blir mer utdragen. 
Nettot av export och import beräknas ge ett i 
huvudsak negativt bidrag till tillväxten under det 
närmsta året. Från år 2015 beräknas de förbätt-
rade internationella utsikterna och en stabil 
kronkurs dock påverka svensk export positivt.

Den svaga utvecklingen på arbetsmarknaden 
väntas hålla i sig under hela 2014 men därefter 
inleds en återhämtning mot balans. 

Den långsamma ökningen av arbetade timmar 
och de måttliga löneökningarna innebär att 
lönerna ger ett relativt begränsat bidrag till 
skatteunderlagets tillväxt. Då bromsen i pensions-
systemet slår till samtidigt som arbetsmarknaden 
visar på svag utveckling, beräknas det underlig-
gande skatteunderlaget endast öka med 3,3 
procent år 2014. I reala termer väntas skatteun-
derlaget växa med en procent 2014. När arbets-
marknaden åren efter 2014 börjar gå mot balans 
och pensionsinkomsterna stiger snabbare, ökar 
skatteunderlaget med cirka fem procent i snitt per 
år. Tack vare att kommunsektorns pris- och 
löneökningar sammantaget ökar med i genomsnitt 
knappt tre procent ger skatteunderlaget ett fortsatt 
rejält tillskott dessa år.

utmanIngarna kvarStår
Trots att pensionsskuldsökningen belastade resulta-
tet med 36 mnkr, var 2013 års resultat positivt, 21 
mnkr. Staffanstorps kommun bedöms ha en stark 
finansiell ställning, men utmaningen kvarstår att 
främja fortsatt finansiell styrka och en stabil 
kommunal verksamhet över konjunkturcykler och 
perioder av stora infrastrukturella satsningar.
Som framgått ovan, kommer 2014 bli ett år då 
skatteunderlagets tillväxt utvecklas ytterst blyg-
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samt och det kommer att dröja ytterligare något år 
innan vi kan se en starkare utvecklingstakt i 
ekonomin. Samtidigt påverkar förändringarna i 
utjämningsystemet Staffanstorps kommuns 
nettobidrag negativt från och med år 2014 med 
cirka sex mnkr årligen till och med år 2016. 

Fortsatt väntade höga investeringsvolymer under 
de kommande åren medför att investeringarna inte 
kan finansieras med egna medel. De finansiella 
kostnaderna beräknas därför överstiga de finan-
siella intäkterna på något års sikt.

En växande befolkning medför bland annat 
behov av fler verksamhetslokaler. Planerade 
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ny- och ombyggnationer kommer att medföra 
ökande genomsnittshyror och perioder av låg 
nyttjandegrad. Detta samtidigt som eftersläpningen 
av skatteintäkterna från inflyttade medborgare i 
genomsnitt uppgår till åtta månader. 

Sammantaget innebär ovanstående ett ökat 
tryck på verksamhetsutrymmet varför verksamhe-
ternas nettokostnadsutveckling ställd i relation till 
utvecklingen av skatteintäkter och statsbidrag 
måste minska. Det är en absolut nödvändighet att 
arbetet med att uppnå effektiviseringsvinster och 
en balanserad tillväxt fortgår.  
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god ekonomISk huShållnIng

god ekonomISk
huShållnIng
mandatperiodbeställningen, beslutad av kommunfullmäktige år 2011, 
anger vilka verksamhetsområden som ska prioriteras särskilt, samt 
vilka mål som ska uppnås under mandatperioden. dessa har komp-
letterats med genomförandeplaner, årliga aktiviteter som ska bidra till 
att målen uppfylls. Sammantaget utgör mandatperiodbeställningen 
och dess genomförandeplaner en definition av vad som ska anses vara 
god hushållning.

När det nu återstår ett år av mandatperiodsbeställ-
ningen kan det konstateras att tre av de fyra 
ekonomiska målen kommer att uppnås med råge.  
Däremot väntas en mindre avvikelse avseende 
soliditeten som beräknas understiga 21procent 
med någon decimal. Främsta förklaringen är att 
pensionsskulden ökat. Pensionsskuldsökningen 
påverkar numer resultatet genom införandet av en 
ny redovisningsmodell för pensionskostnaderna. 
Denna modell användes inte då den ekonomiska 
prioriteringen beslutades.

Av kommunens verksamhetsaktiviteter som 
anges i genomförandeplanen 2013 har 87 procent 

mål uppfyllt delvis uppfyllt Inte uppfyllt

ekonomisk prioritering 

Resultatet i andel av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning ska 
minst motsvara en procent för åren 2011-2014. 1

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska minst uppgå till 21% år 2014. 1

Investeringar i den skattefinansierade verksamheten ska till minst 50% 
finansieras av årets resultat och avskrivningar under åren 2011-2014. 1

Kassaflödet i avgiftsfinansierad verksamhet ska vara positivt 1

verksamhetsmässig prioritering

Barn och ungas lärande och välmående 8 13 1

Arbetslinjen – en satsning för framtiden 8 - 3

Medborgarens livskvalitet i fokus 5 18 3

Attraktiv levnadsmiljö 5 16 4

totalt 29 47 12

av målen helt eller delvis uppfyllts. För samtliga 
avvikelser mot uppsatta mål finns åtgärdsförslag 
angivna. Anledningarna till avvikelserna avseende 
de verksamhetsmässiga prioriteringarna är genom-
gående att genomförandeplanens mål fastställts 
sent under året.

Det kan konstateras att verksamheten i allt 
väsentligt bedrivs inom de ramar som angivits för 
en önskad finansiell ställning och utveckling. Mer 
detaljerad information finns i bilagan ”God 
hushållning 2013”.
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känSlIghetSanalYS

känSlIghetSanalYS
Kommunernas ekonomi påverkas av olika fakto-
rer. Några av de allra viktigaste faktorernas 
betydelse i mnkr beskrivs nedan. Plustecken visar 
att kostnaderna 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.
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Allsångskväll på Gästis 
sommaren 2013.

mnkr

1 kr höjning/sänkning av kommunalskatten +/- 47,0

1% högre/lägre skattekraft +/- 9,0

1% löneökning - 4,4

10 mnkr nya lån -0,2

10 mnkr minskad likviditet - 0,1

10 heltidstjänster +/- 4,2
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Intern kontroll

Intern kontroll
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 upprätta en 
organisation kring det interna kontrollarbetet, att 
kommunövergripande direktiv och regler förank-
ras i hela den kommunala organisationen samt att 
fatta beslut om en kommunövergripande intern 
kontrollplan. Kommunstyrelsen ska även infor-
mera sig om hur den interna kontrollen fungerar i 
de kommunala bolagen.

kommunen
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 avsedda 
budgetåret.

Bedömningskriterier har definierats enligt 
följande:
• Mycket god – Inga avvikelser.
• God – Fåtal avvikelser med mycket ringa   
 påverkan.
• Tillfredsställande – Avvikelser med ringa   
 påverkan.
• Svag – Ett flertal avvikelser och/ eller avvikelser  
 som inte kan anses vara ringa.
Det allmänna intrycket är att den interna kontrol-
len enligt beslutade planer bedrivits på ett öppet 
sätt med goda resultat. Där fel och brister upp-
täckts har åtgärder satts in. 

Ett framtida utvecklingsområde är att fastställa 
en metod för risk- och väsentlighetsbedömning. 

 
kommunen

Ingen kon-
trollplan 
beslutad Svag

tillfreds-
ställande god mycket god

återrapportering 
till nämnd har 

skett

Kommunövergripande X KSAU i december

Kommunstyrelsen inklusive 
politisk verksamhet X December

Tekniska nämnden X September

Miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden X September

Kultur- och fritidsnämnden X December

Barn- och utbildningsnämnden X December

Socialnämnden X September

kommunala bolag
Den interna kontrollens syfte för bolagskoncernen 
är att den finansiella rapporteringen och informa-
tionen om verksamheten är tillförlitlig. Verksam-
heten i de olika bolagen ska vara ändamålsenlig 
och kostnadseffektiv och tillämpliga lagar, före-
skrifter och riktlinjer ska följas.

Den interna kontrollen delas upp i redovisnings-
kontroller respektive administrativa kontroller.

Samtliga bolag inom koncernen har fastställda 
rutiner för styrning och uppföljning inom områ-
dena budget, attestering och resultatuppföljning.

Under året har en kartläggning gjorts över vilka 
risker som finns i bolagen och vilka rutiner och 
processer som är centrala för bolagen. En upp-
skattning av riskerna och väsentligheten har efter 
denna kartläggning skett. Kartläggningen och 
risk- och väsentlighetsanalysen har resulterat i en 
internkontrollplan som fastlagts av styrelsen inför 
2014.

Under året har en laglista avseende yttre miljö 
och arbetsmiljö tagits fram för koncernens bolag. 
En kontinuerlig bevakning av laglistan sker i 
samarbete med konsult.
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medborgare
Staffanstorps kommun har haft en konstant ökning av antalet invånare 
sedan 1990. under 2013 ökade antalet invånare från 22 534 till 22 672. 

medborgare

befolknIng
Invånarantalet fortsätter att öka 
Ökningen är totalt 138 invånare (0,6 procent). 
Skillnaden mellan inflyttade och utflyttade är 
flyttningsnettot och utfallet för 2013 blev ett 
underskott på sex invånare.
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Befolkningsutveckling i kommunen.

Befolkningsstrukturen visar att Staffanstorp är en 
kommun med relativt låg medelålder men att den 
ökar för varje år. Andelen barn och ungdomar 
(0-19 år) är 27 procent. Den arbetsföra befolkning-
en utgör 54 procent och den äldre (65 år och äldre) 
19 procent av Staffanstorps totala befolkning.

Den åldersklass som visar störst procentuell 
ökning mellan åren 2006-2013 är åldersgruppen 80 
år och uppåt, vilken ökat med nästan 48 procent. 
Därefter kommer åldersklassen 65-79 år med en 
ökning på 38 procent. Åldersklassen 0-6 år har ökat 
med 15 procent. Den markant ökande andelen äldre 
medför att behoven av olika former av äldreomsorg 
ökar. Även behovet av barnomsorg har ökat. 

demografi för Staffanstorps kommun år 2006-2013

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

2012 2 233 3 982 12 218 3 279 822 22 534

2013 2 224 3 959 12 244 3 369 876 22 672

Ålder vid respektive årsskifte. Källa: SCB.

Lägenheter och småhus
Under 2013 färdigställdes 51 småhus men däre-
mot inga lägenheter i flerbostadshus.

År 2004

År 2005

År 2006

År 2007

År 2008

År 2009

År 2011

År 2012

År 2013  Småhus

 Lägenheter

Färdigställda småhus och lägenheter.

arbetSmarknad
Arbetslösa i Staffanstorp
Öppet arbetslösa definieras som arbetssökande 
(16-64 år) som aktivt söker och omgående kan ta 
ett arbete på arbetsmarknaden. De kvarstående 
sökande utgörs av samtliga inskrivna i slutet av 
månaden respektive år. 

år
kvarstående

sökande totalt öppet arbetslösa

2006 1 213 310

2007 913 250

2008 970 289

2009 1 128 358

2010 1 144 294

2011 1 107 316

2012 1 139 332

2013 1 145 366

Kvarstående sökande och öppet arbetslösa. Källa: Arbetsför-
medlingen.

Andelen öppet arbetslösa i Staffanstorps kommun 
år 2013 var enligt Arbetsförmedlingens definition 
366 stycken vilket utgör 2,7 procent (2,5) av 
gruppen 16-64 år. I riket var andelen öppet 
arbetslösa år 2013 enligt denna definition, 3,6 
procent (3,7). Under år 2010 minskade antalet 
öppet arbetslösa rejält, för att öka igen under 
perioden 2011-2013. 
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mIljö

mIljö
det övergripande miljömålet är ett långsiktigt ekologiskt, ekonomiskt 
och socialt hållbart samhälle som bygger på kretsloppsprincipen och som 
står i samklang med naturens bärkraft. denna strävan ska genomsyra 
alla verksamheter och även prägla planering och stadsbyggnad. 

Staffanstorps kommun arbetar aktivt med miljö-
frågor. En ny energiplan har antagits som anger 
riktningen på energiarbetet. Fysiska åtgärder har 
också genomförts för att förbättra för kollektivtra-
fiken och för att inbjuda folk att gå och cykla 
istället för att köra bil. Arbete med parker och 
naturområden har skett och en omfattande 
nyplantering av träd har genomförts. Under 2013 
har åtgärder gjorts för att hantera vatten och 
dagvatten bättre. När det gäller den bebyggda 
miljön pågår planläggning för omvandling och 
förtätning inom området Sockerstan. 

energIplan
En ny energiplan för Staffanstorps kommun 
antogs av kommunfullmäktige i december 2012. 
Energiplanen sträcker sig från 2012 till 2016 och 
beskriver kommunens inriktning för energiarbetet. 
Syftet med energiplanen är att verka för en hållbar 
energiförsörjning i kommunen. Hushållningen med 
energiresurser och begränsningen av klimatföränd-
ringarna ska gå hand i hand med ett samhälle som 
expanderar. För kommunen är det viktigt med en 
ansvarsfull planering som bidrar till långsiktighet, 
hållbarhet och sparsamhet med fysiska tillgångar.

Energiplanen har fyra fokusområden för 
energiarbetet de närmaste åren:
• Utreda framtida värmeförsörjning i Hjärup.
• Planera för en utveckling av kollektivtrafiken   
 och en utökad pendling.
• Arbeta aktivt med energifrågor i fysisk plane-  
 ring.
• Upplysa om den småskaliga uppvärmningens   
 miljömässiga konsekvenser.
Kommunen kommer också under år 2014 att 
medverka i Länsstyrelsen i Skåne läns och Energi-
kontoret Skånes ”Projekt för energieffektivisering i 
skånska företag genom tillsyn och rådgivning” 
(PROEFF III).

Syftet med projektet är att öka energieffektivise-
ringsarbetet ute på företagen genom rådgivning 
och tillsyn så att klimatbelastningen från industri-
sektorn minskar. Förhoppningen är att detta 
kommer leda till en minskad klimatbelastning från 
industri- och företagssektorn, vilket blir ett bidrag 

till att nå uppsatta lokala, regionala och nationella 
klimat- och energimål. För det enskilda företaget 
kan detta också innebära en möjlighet att minska 
sina driftskostnader.

grön flagg
Grön flagg är ett verktyg för att arbeta med miljö 
och hållbar utveckling anpassat för förskola och 
skola. Inom Staffanstorps kommun finns några 
skolor med Grön Flagg. Under våren uppträdde 
även Djungelbandet för elever på Hjärups skola 
vilket var väldigt uppskattat. Djungelbandet 
turnerar i Sverige med budskapet att göra något för 
miljön och skapa ett hållbart samhälle. Turnén sker 
i samarbete med Håll Sverige Rent och Grön Flagg.
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förbättrade förutSättnIngar för 
kollektIvtrafIk
Staffanstorps kommun har i samprojekt med 
Skånetrafiken under 2012-2013 bland annat 
anlagt en ny busstation och ny cirkulationsplats 
för att kunna förbättra kollektivtrafiken mellan 
Staffanstorp och Malmö. Vid tidtabellskiftet i 
december 2012 genomförde Skånetrafiken de 
planerade förbättringarna i trafikeringen Malmö-
Staffanstorp, vilket innebär ökad turtäthet. 

Djungelbandet uppträder i Staffanstorps kommun.
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mIljö

gå och cYkla
Åtgärder har genomförts för att förbättra fram-
komligheten och trafiksäkerheten för att inbjuda 
människor till att gå och cykla istället för att köra 
bil. Det har bland annat anlagts en ny gång- och 
cykelväg utmed Borggårdsallé med trafiksäkrade 
passager över vägen och en ny gång- och cykelväg 
till Staffansvallen norrifrån. 

Våren 2013 gav Staffanstorps kommun ut en 
tryckt cykelkarta som även finns att hämta på 
kommunens hemsida.

parker och grönt 
Under 2013 planterades cirka 100 nya träd och 
hundratals nya buskar ute i grönområden och i 
gatumiljöer. Staffanstorps kommun jobbar aktivt 
med att utveckla de allmänna platserna till mer 
attraktiva och mer upplevelserika mötesplatser för 
medborgarna. Några planteringar som genomför-
des var en trädallé i parkstråket väster om Vi-
kingsro i Hjärup samt en trädallé och försköning 
av buskagen vid Borggårds allé i Staffantorp. 

förtätnIng SockerStan
Sockerbruksområdet ska utvecklas till en levande, 
inspirerande och inbjudande stadsdel i Staffanstorp. 
Hög exploateringsgrad, blandade boendeformer, 
kontor, service, handel och rekreativa möjligheter 
skapar trygga, kreativa och stimulerande mötes-
platser med hög kvalitet för såväl boende som 
besökare.

Sockerstan är en grön stadsdel som uppmuntrar 
till en hållbar livsstil med energilösningar i fram-
kant där vatten och grönska utgör funktionella 
och vackra delar i stadsmiljön. Områdets kollek-
tivtrafiknära läge bidrar också till att den nya 
stadsdelen blir hållbar och huvudstråken utformas 
så att nyttjandet av kollektivtrafik gynnas. Plan-
strukturen kommer att medge genomsilningstrafik, 
vilket i sig ger en mer stadslik karaktär. Projektet 
är i planprogramskede och byggstarten är plane-
rad till år 2015.

handlIngSplan för värmeböljor 
I Region Skånes Klimatrapport för Skåne, lyfts 
behovet av att inkludera värmeböljor i det ordina-
rie beredskapsarbetet fram. I kommunerna finns 
ett behov av utbildning och information, nedskriv-
na vägledningar och instruktioner till både 
allmänhet och personal inom vård och omsorg.

Under 2013 har Klimatsamverkan Skåne 
tillsammans med Umeå Universitet, Staffanstorps 
kommun och Malmö Stad/stadsdel Rosengård, 
Kommunförbundet Skåne och Arbets- och Miljö-
medicin i Lund tagit fram en modell för en 
beredskapsplan för värmebölja. Handlingsplanen 

består bland annat av checklistor med åtgärder 
som kan behöva genomföras på äldreboenden och 
inom hemtjänst vid värmeböljor, för att minska 
negativa konsekvenser för brukarna och i förläng-
ningen rädda liv. Planen innefattar även en 
kartläggning av förutsättningar för bildandet av 
särskilt varma områden, så kallade värmeöar. 
Handlingsplanen ska användas i de kommunala 
omsorgsförvaltningarna och inom primärvården 
när SMHI skickar ut varningar om värmeböljor.
Sommaren 2013 testades planen i Staffanstorps 
kommun och i stadsdel Rosengård och senare på 
hösten gjordes en utvärdering. Under 2014 
kommer projektet spridas till samtliga skånska 
kommuner.

vattenråd
Sedan 2009 har man i Segeåns samt i Höje ås 
avrinningsområde, organiserat sig i vattenråd. 
Vattenråd är en samverkansform där kommuner, 
näringsliv och olika intresseorganisationer gemen-
samt för en diskussion kring de lokala vattenresur-
serna, 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 nedslående resultat. 
För att kunna nå en högre status krävs ett samar-
bete mellan alla som påverkar statusen i dessa 
vattendrag. Beslut om förvaltningsplan, åtgärds-
program, miljökonsekvensbeskrivning samt miljö-
kvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekom-
ster fattades av Vattenmyndigheten 2009-12-15, 
vilket gäller för perioden 2009-2015. 

Sveriges kommuner arbetar idag med vattenför-
valtning och vattenplanering som grundar sig på 
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram och miljö-
kvalitetsnormer. Sedan 2011 rapporterar varje 
kommun årligen sitt arbete med vattenfrågor, 
utifrån dessa båda dokument.

Segeå vattendragSförbund och 
vattenråd
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 som är belägen 
i Staffanstorp och Burlövs kommuner, även integ-
rerats i Segeåns Vattendragsförbund och Vatten-
råds ansvarsområde. Den totala ytan som projek-
tet arbetar med bli således 358 km².

Segeåprojektet är ett samarbetsprojekt mellan 
kommunerna Burlöv, Lund, Malmö, Staffanstorp, 
Svedala, Trelleborg och Vellinge samt ett flertal 
företag och dikningsföretag. Projektet arbetar 
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främst med konkreta åtgärder för att öka vatten-
magasineringsförmågan i landskapet, öka den 
biologiska mångfalden samt att öka areal av 
vattennära rekreationsområden kring tätorterna. 
Åtgärderna ska även reducera mängden kväve och 
fosfor i vattenmiljöerna. Arbetet med vattenvår-
dande åtgärder har under 2013 fortsatt i enlighet 
med Segeåns vattenvårdsplan.

höje å vattenråd
Höje ås avrinningsområde omfattar ett 316 km² 
stort område. Markanvändningen inom avrinnings-
området domineras av åkermark, som utgör 60 
procent av den totala arealen. En relativt stor yta, 
12 procent, utgörs av tätorter varav de största är 
Lund, Staffanstorp, Lomma, Dalby och Genarp.
Projektet är en miljösatsning och drivs som ett 
samarbete mellan kommunerna Lund, Staffanstorp 
och Lomma. Målsättningen med projektet är att 
begränsa transporten av näringsämnen till Öre-
sund, gynna växt- och djurliv i åkerlandskapet 
samt att öka tillgängligheten för friluftslivet. 
Åtgärderna grundar sig på de förslag som är 
framtagna i den av de tre kommunerna gemen-
samt framtagna landskapsvårdsplanen för Höje å. 
Denna innehåller exempel på bland annat anlägg-
ningar av gångstråk och restaurering av vatten-
drag. I en tid av klimatförändringar, arbetar 
projektet numera även med åtgärder som ökar 
vattenmagasineringsförmågan i landskapet för att 
undvika framtida översvämningar.

gIS-baSerat vattenStrategISkt   
planerIngSunderlag
Under 2013 har både Segeåns Vattenråd och Höje 
å Vattenråd slutfört vars ett vattenvårdsprojekt 
med målet att ta fram ett heltäckande GIS-baserat 
vattenstrategiskt planeringsunderlag för åarnas 
avrinningsområden. Materialet har sammanställts 
i en databas där olika GIS-skikt ger möjlighet att 
söka efter vattenrelaterad information såsom 
översvämningsrisker, skyddade områden, genom-
förda vattenåtgärder, vattendomar, dagvatten och 
vattenkvalitet. Därmed öppnar sig även stora 
möjligheter att använda detta planeringsunderlag i 
arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser, klimat-
anpassning och VA-planering.

höje å dagvattengrupp 
Efter de omfattande översvämningarna i juli 2007 
startade ett samarbete mellan Lund, Lomma och 
Staffanstorps kommuner samt Länsstyrelsen, 
MSB, Banverket, Trafikverket, Jordbruksverket 
med flera för att sätta sig in i vidden av problemet 
och analysera orsakerna. 
Dagvattengruppen har även studerat möjlighe-

terna att hantera de höga flöden som förekommer 
i Höje å huvudfåra och i biflödet Önnerupsbäcken 
samt sett över möjligheterna att samordna befint-
liga dikningsföretag och deras åtgärder inom 
avrinningsområdet.

Sedan hösten 2013 ingår dagvattengruppen som 
en verksamhet i Höje å vattenråd och ska nu 
fortsätta att arbeta med att dämpa höga flöden, 
minska risken för översvämningar och fördröja 
vatten i Höje å avrinningsområde.

bättre SkYdd vId SkYfall – en nY pump-
StatIon vId borggårdSdIket
Höje å påverkar Dynnbäcken och vid höga flöden 
försvåras avledningen av vatten från bland annat 
Borggårdsdiket. Borggårdsdiket tar i sin tur emot 
vatten från stora delar av centrala Staffanstorp. 
Många av de rör som mynnar ut i diket är gamla 
och otäta och när vattennivån i Borggårdsdiket 
stiger blir rören överfulla och stora mängder 
regnvatten läcker över till ledningarna med 
spillvatten.

För mycket vatten i spillvattensystemet ökar 
risken för översvämningar i källare. Under åren 
2006 och 2007 drabbades mer än 300 fastigheter 
av detta. Stadsbyggnadskontorets tekniska enhet 
har därför arbetat med att hitta tekniska lösningar 
för att minska riskerna. En utgångspunkt har varit 
att försöka hitta åtgärder som innebär att vatten-
nivån i Borggårdsdiket hålls nere och att förhindra 
påverkan från Höje ås vattensystem. På så sätt 
minskar risken för framtida översvämningar.

Stadsbyggnadskontoret har byggt en dagvatten-
pumpstation vid Gullåkra mosse. Projektet finan- 
sieras dels via den VA-taxan dels genom bidrag 
från myndigheten för skydd och beredskap, MSB. 
Den nya pumpstationen ska klara att pumpa 
undan 4 500 liter vatten per sekund, vilket mot- 
svarar cirka 30 badkar per sekund, från Borg-
gårdsdiket. Arbetet med pumpstationen slutbesik-
tigades i september 2013.

geoInformatIon
I alla de miljöprojekt som Staffanstorps kommun 
arbetar och är inblandad i är behovet av bra 
geografiskt underlagsmaterial och kart-/GIS-mate-
rial en förutsättning. Inom Geoinfoområdet 
arbetar Staffanstorps kommun kontinuerligt med 
att skapa förutsättningar för detta genom att 
tillhandahålla, redovisa och förvalta det geogra-
fiska materialet.

mIljö
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det personalekonomiska bokslutet är framtaget med hjälp av den 
personalinformation som finns i kommunens löne- och personal-
administrativa system. 

Det personalekonomiska bokslutet redovisar:
• Antal tillsvidareanställda årsarbetare, personer   
 och deras genomsnittliga sysselsättningsgrad.
• Ålders- och könsfördelning.
• Frånvaroorsaker.
• Pensionsavgångar.
• Kostnader.

Antal tillsvidareanställda årsarbetare
per den 31 december 2010 2011 2012 2013

Tillsvidareanställda 
årsarbetare 928 940 870 821

varav
kvinnor
män

749
179

757
183

665
205

654
167

Motsvarar antal personer 1021 1032 949 962

varav 
kvinnor
män

763
258

772
260

703
246

702
260

Tillsvidareanställda med lön 2013 motsvarar 821 
årsarbetare. I tabellen anges antal årsarbetare 
2012 till 870. Detta avser samtliga anställda med 
eller utan lön. Denna siffra omfattar även långtids-
sjukskrivna, föräldralediga, tjänstlediga och övrigt. 
Det totala antalet årsarbetare inklusive timanställ-
da var år 2013 929 årsarbetare vilket motsvarar 
1.344 personer. 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden per 
den 31 december 2013 var 90,62 vilket innebär en 
minskning jämfört med 2012 (93,21). 

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

Heltid, deltid, tillsvidareanställda

2010 2011 2012 2013

Kvinnor deltid i procent 30,35 29,79 24,75 29,43

Män deltid i procent 33,18 33,91 28,44 37,17

Tabellen anger hur stor andel inom respektive kön 
som arbetar deltid. Mätt i relation till totala 
antalet tillsvidareanställda utgör deltidsarbetande 
kvinnor 22 procent och deltidsarbetande män 9 
procent.

Fördelning kön/sysselsättning

Män deltid 9%

Män heltid 16%

Kvinnor deltid 22%

Kvinnor heltid 53%

Män deltid 9%

Män heltid 16%

Kvinnor deltid 22%

Kvinnor heltid 53%

Diagram över könsfördelning hel- och deltidsanställda.

Åldersfördelning
380 av kommunens tillsvidareanställda är 50 år 
eller äldre per den 31 december 2013. Det motsva-
rar 41,5 procent av totala antalet. 

Medelåldern var per den 31 december år 2013 
45,8 år och 2012 var den 46,5 år. 

Den genomsnittliga anställningstiden är 10,6 år. 
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300
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50-59 år

40-49 år

30-39 år

20-29 år

År 2013År 2012

Diagram över åldersfördelning tillsvidareanställda.
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Könsfördelning
2010 2011 2012 2013

Kvinnor i procent 77,3 80,63 79,52 72,97

Män i procent 22,7 19,37 20,48 27,03

Andelen män har konstant ökat fram till och med 
2010, med en liten nedgång 2011 för att sedan gå 
upp igen 2012 och 2013. Trots detta så har köns-
fördelningen varit ojämn. Detta beror till stor del 
på att den kommunala verksamheten består av 
traditionella kvinnoyrken, men så fort tillfälle ges 
rekryteras män i dessa verksamheter. 

Av 64 chefer och ledande tjänstemän var per 
den 31 december 2013 41 kvinnor (64 procent) 
och 23 män (36 procent). 

Sjukfrånvaro/föräldraledighet
Sjukfrånvaron eller ohälsan är en faktor som 
diskuteras mycket. Detta beroende på att kostna-
derna för samhälle, arbetsgivare och individ är stora. 

totala sjukfrånvaron i timmar fördelad på kön

kön
antal 

personer
Snitt 

årsarbetare
tillg 

arbetstid Sjukfrånvaro
procent 2013 

arbetstid procent 2012

Kvinnor 794 732 1 504 994 75 809 5,04 5,76

Män 254 200 435 436 18 990 4,36 5,29

Totalt 1048 932 1 940 430 94 799 4,89 5,65

     
långtidssjuka mer än 60 dagar i procent av totala sjukfrånvaron fördelad på kön

kön
antal

timmar
procent av total 

sjukfrånvaro 2013 procent 2012

Kvinnor 18 522 24,43 29,04

Män 7 239 38,12 37,28

Totalt 25 761 27,17 30,79

 
totala sjukfrånvaron i timmar fördelad på ålder

ålder
antal 

personer
Snitt 

årsarbetare tillg arbetstid Sjukfrånvaro
procent 2013 

arbetstid procent 2012

-29 77 10,04 205 680 6 236 3,03 3,10

30-49 573 88,82 987 878  51 454 5,20 6,37

50- 398 33,07 746 873 37 109 4,96 5,43

Totalt 1048 131,94 1 940 430 94 799 4,89 5,65

     
långtidssjuka mer än 60 dagar i procent av totala sjukfrånvaron fördelad på ålder

ålder antal timmar

procent av total 
sjukfrånvaro

2013 2012

-29 598 0,06 0,00

30-49 10 651 11,23 15,15

50- 14 512 15,30 18,02

Totalt 25 761 27,17 30,79

  

Av statistiken nedan framkommer det att kvin-
norna står för en högre andel frånvaro än vad 
männen gör. Det är dock värt att notera att 
kvinnors sjukfrånvaro sjunkit betydligt sedan 
2010. Det kan delvis bero på att vården numera 
inte utgör en stor del av kommunens verksamheter 
där smittsamma sjukdomar och belastningsskador 
är vanliga. Intressant är att titta på sjukfrånvaron 
fördelad på åldersgrupper, där man kan utläsa att 
åldersgruppen 20-29 har hög korttidsfrånvaro i 
förhållande till långtidsfrånvaro medan ålders-
gruppen 50+ har den högsta långtidsfrånvaron.

Sjukskrivningstalen har minskat från 5,65 2012 
till 4,89 under 2013. Minskningen kan ses som ett 
resultat av det arbete som läggs ner i enlighet med 
de gällande rehabiliteringsriktlinjerna som åter-
finns hos arbetsgivaren. En bidragande orsak till 
nedgången är även att företagshälsovården 
används på ett optimalt sätt både i rehabiliterings-
arbetet men också i det förebyggande arbetet. 
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Ledighet för vård av barn (föräldrapenning), vård 
av sjukt barn och partiell tjänstledighet för vård av 
barn har minskat under 2013 med 64 procent 
jämfört med 2012. Detta beror till största delen på 
att antalet helt föräldralediga 2013 endast var 14 
personer jämfört med 31 personer 2012.

Lönekostnader
Kommunens samlade utgifter genom lönerutinen 
var 2013 457 mnkr inklusive personalomkostnader.

År 2012 var den samlade kostnaden 445 mnkr. 

Kostnad/arbetad timme 
Genomsnittlig timkostnad per utförd arbetstimme 
blir 153,56 kronor år 2013. 2012 var timkostna-
den 150,30 kronor. 

Pensioner
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Antalet pensionsavgångar var 2012 25 stycken 
och 2013 31 stycken. Fortsatt kommer antalet 
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 arbetstagare att fortsätta arbeta efter 
65-årsdagen.

Pensionskostnad 
År 2013 avgick 31 medarbetare med tjänstepension.

Pensionskostnaden år 2013 blev 19,7 mnkr för 
691 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 place-
ring på pensionsmarknaden.
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Likaså beslutade Kommunstyrelsen att från och 
med 2001 ska efterlevandepensioner och komplet-
teringspensioner över det så kallade ”taket” 
”försäkras” i KPA.

Den totala kostnaden och pensionsskulden 
redovisas på annan plats i årsredovisningen. Under 
många år framöver kommer därför pensionskost-
naderna att baseras på två helt olika pensionsavtal 
vilket medför svårigheter att prognostisera kost-
nadsutvecklingen på längre sikt.

Pensionskostnaden kommer att öka avsevärt 
enbart på grund av personalens ålderssammansätt-
ning.

De stora pensionsavgångarna kommer också att 
medföra ett betydande rekryteringsbehov.

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

2010 2011 2012 2013

Personalomsättning i pro-
cent av tillsvidareanställda 4,0 4,6 0,8 5,4

Viss förskjutning i redovisningen förekommer 
eftersom uppsägning och tillsättning inte alltid 
sker samma år. Personalomsättningen registreras 
efter tillsättning. 

Siffrorna för personalomsättningen för 2012 
kan delvis förklaras med att många medarbetare 
omfattades av verksamhetsövergång.
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Rekrytering
Antalet rekryteringar mäts på såväl tillsvidarean-
ställningar som vikariatsanställningar och andra 
visstidsanställningar med längre varaktighet. 
Timanställningar ingår ej i redovisningen.



32

medarbetare

rekryteringar under 
2010-2013 2010 2011 2012 2013

Antal rekryteringar 120
        
179     236 235

Timvikarier 
Under 2013 har verksamheterna använt sig av 
46,0 årsarbeten korttidsvikarier för att täcka 
bland annat semester och sjukfrånvaro.

Detta innebär en minskning jämfört med 2012 
då verksamheterna använde sig av 53,62 årsarbe-
ten korttidsvikarier för att täcka bland annat 
semester och sjukfrånvaro.

arbetSmIljö
Enligt AFS 2001:1 (Allmänna föreskrifter avse-
ende arbetsmiljön) ska arbetsgivaren årligen göra 
en uppföljning/revision av SAM, det Systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Årligen, enligt en uppgjort 
tidplan, görs en kartläggning av arbetsmiljön med 
hjälp av skriftlig instruktion och upprättade 
checklistor. I samband med kartläggningen 
genomförs en bedömning av de risker och brister 
som framkommit. De risker och brister som inte 
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åtgärdas omedelbart samlas i en handlingsplan i 
vilken anges risk eller brist, konsekvenser, hur 
allvarlig risken är, aktuell AFS, åtgärder, ansvarig 
för genomförandet, tidpunkt när bristen ska vara 
åtgärdad samt datum för kontroll.

2013 års SAM-uppföljning/-revision har genom-
förts planenligt, det vill säga verksamheterna har 
uppfyllt vad lagen kräver och redovisat respektive 
revision till kommunens högsta samverkansorgan, 
CSG (Centrala samverkansgruppen). Eventuella 
brister inom verksamheten har dokumenterats i en 
handlingsplan, för snar åtgärd. I den mån persona-
len inom verksamheterna inte fullt ut känt till 
kommunens uppgjorda rutiner och policys kring 
arbetsmiljön, har detta uppmärksammats och 
åtgärdats. Inga brister har uppmärksammats som 
bedöms komma att innebära några betydande 
ekonomiska konsekvenser för verksamheterna.

Rutiner för SAM-uppföljning/-revision finns 
tillgängliga på kommunens intranät i Arbetsmiljö-
pärmen, Flik 20. Samtliga aktuella SAM-revisioner 
för 2013 finns tillgängliga inom respektive verk-
samhet.
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bedömningen av den finansiella situationen grundar sig på flera 
aspekter förutom resultatet; kapacitetsutvecklingen på lång sikt, 
riskförhållanden samt kommunens förmåga att styra och kontrollera 
den ekonomiska utvecklingen.

reSultat och kapacItet
Årets resultat
Årets resultat i kommunen uppgår till 20,9 mnkr, 
vilket motsvarar 2,2 procent av skatteintäkter och 
utjämning. Resultatet är positivt för 16:e året i rad 
och är sju mnkr bättre än budgeterat resultat. De 
största skillnaderna mot budget anges nedan 
under rubriken budgetavvikelser/prognossäkerhet.

En betydande del av Staffanstorps kommuns 
verksamhet bedrivs på entreprenad. Se organisa-
tionsschema på sidan 16. 

Sammantaget uppvisar koncernen Staffanstorps 
kommun, där förutom kommunen även moderbo-
laget Staffanstorps Centrum AB med dotterbolag 
ingår, ett negativt resultat på 16,0 mnkr (+68,7). 
Det är första året på 17 år som koncernen visar ett 
negativt resultat. För sammanställning över 
ekonomiska engagemang mellan Staffanstorps 
kommun och de kommunägda bolagen se sidan 
17. Föregående år redovisade kommunkoncernen 
en reavinst i samband med försäljning av bostads-
beståndet i Staffanstorpshus AB, motsvarande 
finns inte under 2013, vilket till stor del förklarar 
den stora skillnaden i resultat mellan åren.

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

årets koncernresultat före eliminering (mnkr)

Staffanstorps kommun 20,9

Staffanstorpshus AB -5,6

Staffanstorps Fibernät AB -1,6

Staffanstorps kommunfastigheter AB -22,5

Stanstad II KB -1,2

Staffanstorps Energi AB 8,7

Staffanstorps Centrum AB        10,2*

* = (SCABs egna verksamhet)
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Avstämning mot balanskravet
Balanskravet är kommunallagens regelverk för 
krav på ekonomisk balans för kommuner och 
landsting. Underskott som uppkommit under 
enskilt räkenskapsår ska återställas inom de 
närmaste tre följande åren. Kommunen uppfyller 
kommunallagens balanskrav och har inget under-
skott att täcka från föregående år.

årets resultat enligt resultaträkningen (mnkr) 20,9

Avgår nettoreavinster - 0,8

Sänkning RIPS-räntan 35,7

Årets resultat 55,8

Resultatutjämningsreserv
Kommunfullmäktige har beslutat att i enlighet 
med kommunallagen och ekonomistyrdirektivet 
reservera totalt åtta mnkr av 2010 års resultat 
samt sex mnkr av 2012 års resultat i en resultatut-
jämningsreserv. 

Avsättning till fonden får ske då det egna 
kapitalet är positivt och med det belopp som 
motsvarar lägst antingen den del av årets resultat 
eller årets resultat efter balanskravsjustering som 
överstiger två procent av summan av skatteintäk-
ter och kommunalekonomisk utjämning. Fonden 
får maximalt uppgå till fem procent av det egna 
kapitalet. Av årets balanskravsavstämda resultat 
kan 1,4 mnkr avsättas till fonden. 
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Uttag från fonden får endast ske för att täcka ett 
negativt balanskravsresultat under perioder av 
svag skatteunderlagsutveckling. Då skatteunder-
lagsutvecklingen inte bedömts vara svag och det 
balanskravsavstämda resultatet varit positivt har 
uttag från fonden inte varit aktuellt.

Intäkter i kommunen
Skatteintäkterna och de generella statsbidragen är 
kommunens största inkomstkälla och svarade 
2013 för 80 procent av kommunens intäkter. 
Skatteintäkternas storlek är beroende av skattesat-
sen i kommunen och av Sveriges samlade beskatt-
ningsbara inkomster (den enskilde kommunens 
skattekraft spelar mindre roll då merparten av 
avvikelser mot riksgenomsnittet utjämnas i ett 
särskilt fördelningssystem). 

Kommunens skattesats uppgick till 18:79 kronor 
per beskattningsbar hundralapp, 1:83 kronor under 
riksgenomsnittet. Skattekraften i Staffanstorp 
uppgick till 107 procent av riksgenomsnittet. 

De generella statsbidragen uppgick till 98,2 
mnkr vilket motsvarade åtta procent av kommu-
nens intäkter och inkluderar den kommunaleko-
nomiska utjämningen, regleringsbidraget och 
fastighetstaxeringen.

Övriga intäkter är främst verksamhetsanknutna 
och avser ersättning för kommunal service till 
exempel barnomsorg, äldreomsorg, VA med flera.

Kostnader i kommunen
Bruttokostnaderna uppgick 2013 till 1 101 mnkr 
kronor varav 42,2 procent avsåg personalkostna-
der inklusive pensionskostnader. Personalkostna-
derna exklusive pensionskostnader är 11 mnkr 
lägre i jämförelse med 2012, vilket motsvarar 2,5 
procent. Minskningen förklaras främst av att 
kommunen har haft färre antal anställda under 
2013 i jämförelse med tidigare år. Antalet tillsvida-
reanställda årsarbetare vid utgången av 2013 var 
49 färre än vid utgången av 2012. Mot detta går 
löneökning till befintliga anställda vilket gör att 
kostnaderna ökar något. 

AFA Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse har 
även 2013 beslutat att återbetala premier för den 
kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL och 
Avgiftsbefrielseförsäkringen. Denna gång avseende 
åren 2005 och 2006. Den 1 juli 2008 reformera-
des sjukförsäkringssystemet och sedan dess har 
antalet personer som beviljats sjukersättning 
minskat avsevärt. Detta har medfört att AFA 
Sjukförsäkring kan minska reserverna för framtida 
utbetalningar. Återbetalningen uppgick till 13,1 
mnkr. AFA har fått styrelsens uppdrag att utreda 
möjligheterna att även sänka premien för 2004, 
motsvarande cirka fem miljarder kronor.

Pensionskostnaderna för 2013 uppgår till 49,3 
mnkr inklusive särskild löneskatt, vilket är en 
ökning i jämförelse med föregående år med 6,9 
mnkr eller 16 procent. Ökningen förklaras främst 
av att avsättningen för pensioner, exklusive 
tidigare ansvarsförbindelse, har ökat med tio mnkr 
beroende av pensionsavgångar för förtroende 
valda. Övrig skillnad beror på att ansvarsförbin-
delsen för pensioner, som numera bokförs som 
avsättning, har minskat med fyra mnkr  bortsett 
från sänkning av RIPS-räntan. Den sänkta RIPS-
räntan är bokförd som finansiell kostnad. 

Semesterlöneskulden har minskat med 1,3 mnkr 
vilket har påverkat årets personalkostnader 
positivit. Staffanstorps kommun arbetar aktivt 
med att anställda ska ta ut sina semesterdagar 
både för att det är viktigt för individen men även 
för att inte kommunen ska bygga upp en för stor 
skuld. 

Nettokostnadsutvecklingen i kommunen
För en sund ekonomisk utveckling bör verksamhe-
tens nettokostnader inte öka i snabbare takt än 
skatteintäkter och statsbidrag.

De finansiella kostnaderna uppgick till 43,9 
mnkr och översteg de finansiella intäkterna med 
22,9 mnkr. Rensat för effekten av den ökade 
pensionsskulden (effekt av fullfonderingsmodellen) 
var förhållandet det omvända då de finansiella 
intäkterna översteg de finansiella kostnaderna med 
12,8 mnkr (14,5). De finansiella intäkterna 
uppgick till 21 mnkr (22,7) varav sex mnkr avser 
en engångsutdelning från Staffanstorps Centrum 
AB och resten av relaterade övervärden från den 
långsiktiga portföljen. I takt med att lånestocken 
ökar och utdelningen från bolagen minskar, 
bedöms de finansiella kostnaderna på några års 
sikt överstiga de finansiella kostnaderna.

mnkr 2013 2012

2012-
2013

% för-
änd

2009-
2013 

% ökn

Verksamhetens net-
tokostnader exklu-
sive reavinster 921,6 923,3 -0,2 17,9

Skatteintäkter 
inklusive generella 
statsbidrag och ut-
jämning 964,6 915,1 5,4 20,1

Finansnetto -22,9 14,5 -257 252

Mellan 2012 och 2013 minskade verksamhetens 
nettokostnader exklusive reavinster marginellt 
med 0,2 procent. Skatteintäkterna inklusive 
statsbidrag och utjämning ökade under samma 
period med 5,4 procent. 
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Under femårsperioden 2009-2013 har nettokost-
naderna ökat med 17,9 procent och skatteintäk-
terna med mera har ökat med 20,1 procent. 
Reavinster vid till exempel försäljningen av 
fjärrvärmeverket, ingår inte i dessa siffror.

Mellan 2012 och 2013 har nettokostnaderna 
per invånare minskat något, medan skatteintäk-
terna har ökat med 4,8 procentenheter. 

Verksamhetens nettokostnader ligger på 97,7 
procent av skatteintäkter och finansnetto i genom-
snitt under perioden 2009-2013. Positivt finans-
netto har tidigare gjort att nyckeltalet kunnat 
hållas nere.

Skatteintäkt/invånare

Nettokostnad/invånare
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Skatte- och nettokostnadsutveckling per invånare exklusive 
reavinst. 

Sett över femårsperioden 2009-2013 har netto-
kostnaderna per invånare ökat med 14 procent 
och skatteintäkterna per invånare har ökat med 16 
procent.  

Investeringar i kommunen
Nettoinvesteringar är investeringsutgifter minus 
investeringsinkomster.
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Nettoinvesteringar i kommunen. 

Investeringsnivån i kommunen har legat på en rela-
tivt hög nivå under hela femårsperioden 2009-2013.

De största posterna för 2013 är åtgärder inom 
VA-området samt inventarier till nya Baldersskolan. 

En detaljerad redovisning av investeringarna 
återfinns på sidan 59 och under respektive verk-
samhets redovisning. Genomsnittlig investerings-
nivå under de senaste fem åren är 63,3 mnkr.

De materiella anläggningstillgångarna i koncer-
nen har ökat med 244,6 mnkr till 1 970,7 mnkr. 
De största investeringarna under året avser 
åtgärder inom VA-området, ombyggnation av 
Baldersskolan och Mellanvångsskolan samt 
byggnation av Kometen.

För analys och kommentarer av förändringen 
av materiella anläggningstillgångar, se längre fram 
i årsredovisningen under respektive nämnd, samt 
koncernen Staffanstorps Centrum. 

Soliditetsutveckling
Soliditeten är ett mått på långsiktig ekonomisk 
styrka och anger eget kapital i procent av de totala 
tillgångarna. Soliditetsutvecklingen sedd över tiden 
är av stort intresse. 

Kommunens soliditet minskar enligt plan till följd 
av att de långfristiga lånen och avsättningarna ökar. 
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Soliditetsutveckling i kommunen. 

Soliditeten för koncernen minskade under året 
med en procentenhet till 13 procent till största 
delen beroende på årets negativa resultat.
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Soliditetsutveckling i koncernen.
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Skuldsättningsgrad
Den del av tillgångarna 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, till   
 exempel pensionsåtagandet.
• Långfristig skuldsättningsgrad. Skulder som för 
 faller till betalning senare än ett år från bok-  
 slutsdagen.
• Kortfristig skuldsättningsgrad. Skulder som   
 förfaller till betalning året efter bokslutsåret.
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Skuldsättningsgrad. 

Skuldsättningsgraden i kommunen har fortsatt att 
öka under 2013 med 34,5 procentenheter i förhål-
lande till föregående år. Framförallt beror ökningen 
på att den del av pensionerna som tidigare har legat 
som ansvarsförbindelse numera ligger som avsätt-
ning. Avsättningarna har ökat med 464,1 mnkr i 
jämförelse med föregående år, vilket främst förkla-
ras av att kommunen har börjat redovisa pensioner 
i enlighet med fullfonderingsmodellen. De långfris-
tiga skulderna har ökat under året med 110 mnkr, 
delvis beroende på nyupptagna anläggningslån 
avseende delfinansiering av markinköp och investe-
ringar samt ökade skulder avseende investeringsbi-
drag.

Skuldsättning (mnkr)      2013      2012

Avsättningar 489,7 25,6

Långfristiga skulder 525,5 364,9

Kortfristiga skulder 167,4 188,6

totalt 1 182,6 579,1

avsättningar (mnkr) 2013 2012

Pensioner 479,2 14,6

Infrastrukturersättning 1,1 2,6

Exploateringsbidrag 9,3 8,3

Garantibesiktningar 0,1 0,1

Summa 489,7 25,6

Skuldsättningsgraden i kommunkoncernen ligger 
på 87,4 procent vilket är en ökning med 17,1 

procent i jämförelse med föregående år. Nedan 
framgår förändringen mellan åren. 

Skuldsättning (mnkr)      2013      2012

Avsättningar 510,7 51,1

Långfristiga skulder 1 639 1 603,8

Kortfristiga skulder 330,8 252,6

totalt 2 480,5 1 907,5

rISk – kontroll
Betalningsförmåga på kort sikt 
Ett sätt att mäta betalningsförmåga på kort sikt är 
rörelsekapitalets storlek. Rörelsekapital är skillna-
den mellan omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder.

Rörelsekapitalet har ökat under 2013 i kommu-
nen. Anledningen till ökningen är att omsättningstill-
gångarna har ökat mer än vad de kortfristiga skul-
derna har minskat. Ökningen av omsättningstill-
gångarna beror framförallt på högre likvida medel 
i förhållande till föregående år och minskningen av 
kortfristiga skulder avser lägre leverantörsskulder.
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Rörelsekapital. 

Under 2013, liksom under de senaste åren, översti-
ger omsättningstillgångarna de kortfristiga skul-
derna i koncernen och ett positivt rörelsekapital 
erhålls. Dock har rörelsekapitalet minskat i jämfö-
relse med föregående år då finansieringen av investe-
ringar medfört att de likvida medlen minskat.  
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Finansnetto  
Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella 
intäkter och kostnader. Ett negativt finansnetto 
minskar utrymmet för kommunens verksamheter. 
Kommunens riskexponering för ränteförändringar 
ökar vid hög upplåning.
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Finansnettots utveckling i kommunen. 

Finansnettot belastar årets resultat med 23 mnkr, 
en försämring mot föregående år med 37 mnkr. 
Detta är främst en följd av den sänkta RIPS räntan 
som påverkade pensionsskulden och därmed de 
finansiella kostnaderna negativt. Rensat för denna 
effekt var finansnettot positivt, 12,8 mnkr, men 
1,3 mnkr lägre än föregående år med anledning av 
årets nyupplåning på 85 mnkr. 

Kommunen har erhållit borgensavgift från 
Staffanstorps Centrum AB uppgående till 2,9 mnkr.

Av kommunens budgeterade utdelning från 
Staffanstorps Centrum AB på tio mnkr kopplat till 
försäljningen av hyresfastigheterna, har sex mnkr 
verkställts. Resterande del, fyra mnkr kommer att 
verkställas år 2014. Därefter väntas ingen utdel-
ning.

Koncernen fortsätter att uppvisa ett negativt 
finansnetto främst beroende på räntekostnader.
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Finansnettots utveckling i koncernen. 

Kommunens långfristiga placeringar 
Kommunens långfristiga placeringar förvaltas enligt 
ett så kallat specialistmandat utan allokeringsansvar 
hos förvaltarna. Allokeringsbesluten tas av ekono-
michefen efter samråd med koncernfinanschefen och 
finanskommittén. För framtagande av beslutsunder-
lag anlitas en extern finansiell rådgivare som kvar-
talsvis ger förslag till förändringar i portföljen. 

Den långfristiga portföljens totala värde 
uppgick vid årets slut till 338 mnkr, en värdeök-
ning på 41 mnkr. Avkastningen uppgick till nio 
mnkr vilket motsvarar tre procent. Avkastnings-
kravet för året uppgick till minst 2,9 procent vilket 
även motsvarat budgeterad nivå. 

Snittratingen för de räntebärande tillgångarna har 
under 2013 uppgått till BBB+ (Standard & Poor’s). 

Kreditrisken, fördelningen mellan hög- respek-
tive lågrisktillgångar samt diversifieringen mellan 
olika strategier och förvaltare, har hanterats inom 
de ramar som anges i finansdirektivet.

 I den finansiella bilagan presenteras en djupare 
analys av kapitalförvaltningen. 

Likviditet och lån
Vid utgången av 2013 uppgick de långfristiga 
lånen i kommunen till 331 mnkr. Av dessa har 25 
mnkr lånats under året för att finansiera köpet av 
vårdcentralen och 60 mnkr för att delfinansiera 
investeringar 2012 och 2013. 

23 procent av kommunens lån har en kapital-
bindningstid på under ett år (max 50 procent i 
direktivet), 25 procent är bundet på mellan 1-3 år 
(max 30 procent i direktivet), 18 procent är 
bundet på 3-5 år (max 30 procent i direktivet) och 
34 procent är bundet på obestämd tid.

86 procent av kommunens lånestock, 285 mnkr, 
har en räntebindningstid på under ett år (max 
1000 mnkr enligt finansdirektivet) och 14 procent, 
46 mnkr, har en räntebindningstid på mellan två 
till tre år (max 500 mnkr enligt finansdirektivet). 
Den genomsnittliga räntebindningstiden har 
uppgått till 0,8 år (maximalt tre år enligt direkti-
vet) och den genomsnittliga räntan till 1,9 procent.

Den genomsnittliga räntan på överskottslikvidi-
teteten har uppgått till 1,3 procent.

Checkkrediten på koncernkontot uppgår till 
totalt 65 mnkr och har inte nyttjats under året.

I koncernen Staffanstorps Centrum uppgår 
lånestocken till 1 239 mnkr. Som alternativ till 
traditionell räntebindning har finansiella derivatin-
strument i form av ränteswapar använts för att 
uppnå en effektiv och flexibel hantering av 
ränterisken i skuldportföljen. Swapvolymen 
uppgår till 900 mnkr och består av nio avtal där 
rörlig ränta bytts till bunden. Den genomsnittliga 
räntebindningstiden uppgår till 13 år och den 
genomsnittliga räntan till 2,8 procent.
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Borgensåtaganden 
Borgensåtaganden och ägande av andra bolag 
innebär ett risktagande. Kommunens åtaganden 
fördelas enlig följande:

borgensåtaganden borgensåtganden, mnkr borgensavgift, tkr borgensavgift, procent

P= proprie, såsom för egen skuld.
S= solidariskt, delat ansvar. Borgenären kan kräva en, flera eller alla.

P, Staffanstorps Centrum AB 1 239,3 2 900 0,235

P, Sydvatten AB 29,7

P, Staffanstops Tennisklubb  4,0

P, Sysav pensionsutfästelser  3,1

P, Malmöregionens Avlopp AB  1,2 2 0,4

S, SBAB Kommunalt förlustansvar  0,2

totalt 1 277,5 2 902

Borgensåtagandet per invånare är cirka 56 tkr, 
vilket är oförändrat i jämförelse med föregående år. 

Borgensavgift har erhållits från Staffanstorps 
Centrum AB med 2,9 mnkr vilket motsvarar 0,235 
procent. Då bolaget inte förvaltar några hyresrät-
ter är avgiften inte fastställd utifrån en marknads-
mässig bedömning som då har som syfte att skapa 
likvärdiga förutsättningar för kommunala och 
privata hyresvärdar. Avgiften syftar istället till att 
ersätta kommunen för ökad administration och 
risk samt skapa incitament för att amortera.

Pensionsförpliktelser  
Kommunen anlitar KPA för beräkning av framtida 
pensioner. KPA:s prognoser påverkas bland annat 
av reallöneutveckling, inflation, statslåneränta, 
nyanställningar och avgångar.

redogörelse enligt rådet för kommunal 
redovisning 2013-12-31 mnkr

Avsättning för pensioner -479,2

Ansvarsförbindelse 0

Finansiella placeringar (bokfört värde) 0

Totala förpliktelser – finansiella

placeringar (bokfört värde) -479,2

Finansiella placeringar

(marknadsvärde)  0

Återlånade medel -479,2

Kommunen har valt en försäkringslösning för 
huvuddelen av intjänade pensionsförmåner som 
annars skulle ha redovisats under ”Avsatt till 
pensioner”. Detta innebär att kommunen årligen 
betalar en avgift till KPA som förvaltare, som 
motsvarar det årets beräknade intjänade pensions-
förmåner. 2013 inbetalades 7,8 mnkr inklusive 
löneskatt i premier. 

Den avgiftsbestämda delen beräknas till 18,3 
mnkr inklusive löneskatt. Denna kostnad ingår i 
en del av personalomkostnadspålägget (PO) som 
är 38,46 procent av lönekostnaderna. Där ingår 
även kostnaden för de premier som avser förmåns-
bestämd ålderspension för de personer som tjänar 
över 7,5 inkomstbasbelopp. Totalt överstiger 
pensionskostnaderna budget med fyra mnkr. 
Orsaken förklaras under rubriken budgetavvikelse 
och prognossäkerhet nedan.

Den avgiftsbestämda delen av pensionsåtagan-
det disponeras helt av den anställde för eget val av 
förvaltare. Summan uppgår till cirka 4,5 procent 
av lönesumman och var 2013 18,3 mnkr inklusive 
löneskatt. Pensionsutbetalningarna uppgick till 
19,7 mnkr inklusive löneskatt. Den del av avsätt-
ningen, som avser garanti- och särskild avtalspen-
sion, ökade med 9,1 mnkr under 2013 (varav 
sänkning av RIPS-räntan 2,1 mnkr). Den del av 
avsättningen som tidigare har redovisats som 
ansvarsförbindelsen, som avser pensionsrätt 
intjänad till och med 1997, ökade 2013 med 29,6 
mnkr (varav sänkning av ripsräntan 33,6 mnkr).

Kommunen har en långfristig värdepappers-
portfölj som från och med 2012 inte enbart är 
avsatt för pensionsåtaganden utan har ett mer 
generellt syfte, dock långsiktigt. Uppgifter om 
kommunens långfristiga förvaltning återfinns i 
separat bilaga. 

Kommunen redovisar pensionsförplikelsen i 
enlighet med fullfonderingsmodellen, se redovis-
ningsprinciper på sidan 42. I samband med 
övergången har ansvarsförbindelsen för pensioner 
vid ingången av 2013 bokförts mot ingående eget 
kapital, vilket har påverkat eget kapital negativt 
med 425,7 mnkr.

För att underlätta jämförelse med övriga 
kommuner så har följande uppställning upprättats 
där modellerna ställs upp sida vid sida. 
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resultaträkning, 2013-12-31 (mnkr)

fullfonderings-
modellen blandmodell

Verksamhetens intäkter 211,6 211,6

Verksamhetens kost-
nader -1 101,2 -1 105,2

Av- och nedskrivningar -31,2 -31,2

Verksamhetens net-
tokostnad -920,8 -924,8

Skatteintäkter 866,4 866,4

Generella statsbidrag 
och utjämning 98,2 98,2

Finansiella intäkter 21 21

Finansiella kostnader -43,9 -9,9

Förändring av eget 
kapital 20,9 50,9

Kommunen har inget överskott i överskottsfonden 
hos KPA. Enligt rådet för kommunal redovisning 
ska kommunen redogöra för ett eventuellt över-
skott i årsredovisningen. Överskott ska dock inte 
redovisas i balans- eller resultaträkningen. Över-
skott används i första hand till att första hand för 
att betala indexeringspremier vid årsskiftet. 
Därefter kan eventuellt resterande överskott 
användas till annan premiebetalning.

Budgetavvikelse och prognossäkerhet
Ett mått på den kontroll kommunens beslutsfat-
tare har över den egna ekonomiska utvecklingen 
är hur budget och utfall överensstämmer. De 
senaste 16 åren har årets resultat varit högre än 
budgeterat.

Under året har sex månadsrapporter och en 
delårsrapport tagits fram. Det prognostiserade 
resultatet var vid första uppföljningen i februari 
44,5 mnkr då sänkningen av RIPS-räntan inte blev 
känd förrän i april. Delårsrapporten i augusti 
pekade på ett resultat på 7,5 mnkr som ska 
jämföras med bokslutets 20,9 mnkr.

Skattefinansierad verksamhet inklusive 
markförsäljning + 6 mnkr

Avgiftsfinansierad verksamhet + 2 mnkr

Skatteintäkter och utjämning +16 mnkr

Jämförelsestörande post (AFA)   + 13 mnkr

Reserver          + 10 mnkr

Sänkt ränta pensionsskuld (RIPS)        - 36 mnkr

Pensioner   - 4 mnkr

Finansnetto - 1 mnkr

total budgetavvikelse              7 mnkr

Tillsammans uppvisar nämnderna en budgetavvi-
kelse på +9 mnkr, varav markförsäljning uppgår till 
2,8 mnkr. Störst avvikelse har tekniska nämnden 
med +2,1 mnkr och socialnämnden med +1,8 mnkr. 

Produktionen uppvisar en budgetavvikelse på -1 
mnkr. Störst negativa avvikelser härrör till nedlagda 
och nystartade resultatenheter. Avgiftsfinansierad 
verksamhet visar på en avvikelse mot budget om 
1,7 mnkr. Bokslutsanalyser till respektive verksam-
het finns längre bak i årsredovisningen, avsnittet 
om verksamhetsberättelser.

Den positiva avvikelsen mot budget avseende 
skatteintäkter och utjämningsbidrag på hela 16 
mnkr består av ett antal delposter. Bättre utveck-
ling av skatteunderlaget än planerat står för halva 
avvikelsen. 

Regeringens beslut att utöka anslaget för 
kommunalekonomisk utjämning påverkade 
regleringsbidraget positivt med fem mnkr. Med 
anledning av uppdateringen av skattekraften i 
barnomsorgsmodellen ökade kommunens kost-
nadsutjämningsbidrag. Även fastighetsavgiften har 
bidragit något till den positiva budgetavvikelsen.

Ingen budgetering har skett avseende jämförelse- 
störande poster (AFA och sänkning av RIPS-rän-
tan), varpå årets utfall är lika med budgetavvikelse. 
Återbetalningen av AFA premierna förklaras 
närmare under rubriken Finansiell analys, kostna-
der i kommunen.

Reserven för oförutsedda kostnader uppgick i 
årets budget till drygt elva mnkr. Av denna har en 
mnkr fördelats till verksamheterna för att täcka 
merkostnaden avseende lärarlöneavtalet. Vidare 
har 0,3 mnkr finansierat fotbollsakademin och 0,1 
mnkr har bidragit till att renovera Flackarps mölla.

Pensionsskulden är ett löfte om utbetalning av 
pension i framtiden och nuvärdesberäknas med 
hjälp av en diskonteringsränta. Räntan är kopplad 
till marknadsräntan via en indikator som är ett 
femårigt genomsnitt av den tioåriga statsobliga-
tionsräntan. Så länge indikatorn håller sig inom ett 
toleransintervall förblir räntan oförändrad. Sedan 
den akuta finanskrisen 2007 har det varit stökigt 
på de finansiella marknaderna och skuldkrisen i 
Europa och den svaga tillväxten i världsekonomin 
har lett till att den långa marknadsräntan varit 
mycket låg under lång tid. Situationen har lett till 
att indikatorn fallit nedanför golvet i intervallet. 
Enligt de bedömningar som görs av såväl markna-
den som regeringen står vi inför en relativt lång 
period av fortsatt svag tillväxt varför RIPS-räntan 
kopplad till pensionsskuldsberäkningen  sänkts 
med 0,75 procentenheter. Förändringen innebär 
att skulden ökar med knappt 36 mnkr. Då kom-
munen från och med år 2013 redovisar enligt 
fullfonderingsmodellen påverkar hela skuldföränd-
ringen resultatet (se redovisningsprinciper, föränd-
rade redovisningsprinciper). 

År 2012 översteg de totala pensionskostnaderna 
budget med 3,5 mnkr före den tekniska justering-
en av löneskatten. Budgeten för 2013 förstärktes 
med två mnkr vilket visat sig vara för lågt då den 
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negativa avvikelsen för året uppgår till fyra mnkr. 
Orsaken till avvikelsen avser högre genomsnittslö-
ner men också att rabatten på arbetsgivaravgiften 
för anställa under 26 år numer bokförs på verk-
samheterna och inte på finansförvaltningen. I 
budgeten för 2014 finns ytterligare 2,8 mnkr 
avsatt avseende denna del.

Finansnettot uppvisar en negativ avvikelse mot 
budget, vilket främst beror på beslutet att endast 
verkställa sex mnkr av den budgeterade utdelning-
en på tio mnkr från bolagskoncernen. Resterande 
del, fyra mnkr har skjutits fram till 2014. Lägre 
räntor på lånen har medfört lägre finansiella 
kostnader än planerat. 

Koncernen Staffanstorps Centrum uppvisar ett 
resultat på -30,8 mnkr. Omsättning uppgår till 163 
mnkr (379), vilket är en minskning med 216 mnkr 
jämfört med 2012. Under 2012 redovisades en 
reavinst på 224 mnkr som uppstod vid försäljning 
av bostadsbeståndet i Staffanstorpshus AB. Större 
delen av bostadsbeståndet såldes dels till KPA/
Folksam och dels till Staffanstorps Kommunfastig-
heter AB. 

Drift- och underhållskostnaderna har uppgått 
till 76,4 mnkr (122), minskningen är en följd av 
försäljningen av bostadsbeståndet i Staffanstorps-
hus AB. Drift och underhåll av elnätet har gjorts i 
den omfattning som krävts medan reinvesteringar 
har fortgått i stort enligt plan. Staffanstorps 
Kommunfastigheter AB har haft en underhållsbud-
get på sju mnkr för 2013 vilket motsvarar cirka 65 
kr/m2. Utfallet för underhållskostnaderna blev 
13,5 mnkr, vilket innebar att underhållsbudgeten 

överstegs med 6,5 mnkr. Detta beror på fuktåtgär-
der på Anneros förskola, PCB-sanering av fem 
fastigheter samt eftersatt yttre målning.

Personalkostnaderna har ökat från 18,4 mnkr 
till 23,3 mnkr vilket till största del förklaras av 
personalökning på grund av att personal för driften 
av reningsverket övertagits från kommunen.

Övriga rörelsekostnader har minskat från 12 
mnkr till 0,5 mnkr. Utfallet 2012 bestod till största 
del av förluster vid avyttring av fastigheter i 
Förvaltningsbolaget Stanstad II KB.

Överlikviditeten från försäljningen av hyresbos-
täderna i Staffanstorpshus AB i början av 2012 har 
placerats på ett penningmarknadskonto hos SEB. 
Bindningstiden har varit tre månader till den 
årseffektiva räntan om 1,8 procent. Koncernen har 
underliggande lån på 583 mnkr till en genomsnitt-
lig ränta om 1,97 procent. I början av året placera-
des 190 mnkr och denna placering har sedan 
minskat i takt med nybyggnation av bland annat 
Kometen, Baldersskolan och Mellanvångsskolan 
till 60 mnkr. 

Koncernen Staffanstorps Centrums totala 
lånevolym uppgår till 1 239 mnkr till en genom-
snittlig ränta om två procent. Långivaren Kom-
muninvest har under året kraftigt höjt sina margi-
naler på produkter med kort räntebindning. Den 
främsta anledningen till höjningen är nya kapitali-
seringskrav som Kommuninvest beslutat att 
hantera via resultatupparbetning. Marginalhöj-
ningen har inneburit en årlig kostnadsökning för 
koncernen på cirka fem mnkr.

nämndernas budgetavvikelser (tkr) bokslut 2013 budget 2013 avvikelse

Politisk verksamhet 3 036 3 050 14

Kommunstyrelsen 107 297 109 600 2 303* 

Tekniska nämnden 43 227 45 300                       2 073

Samarbetsnämnd 2 892 1 710    818

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -1 723 -890 833

Kultur- och fritidsnämnden 31 702 31 760 58

Barn- och utbildningsnämnden 535 900 536 980 1 081

Socialnämnden 202 141 203 980 1 839

Summa 922 472 931 490 9 019  

*varav 2 814 avser markförsäljning
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redovISnIngSprIncIper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lagen om kommunal redovisning och rekommen-
dationer från Rådet för Kommunal Redovisning 
(RKR) förutom när det gäller pensioner där 
Staffanstorps kommun har valt att redovisa pen- 
sionsskulden i enlighet med den så kallade fullfon-
deringsmodellen, se ytterligare kommentarer 
nedan under rubriken ”förändrade redovisnings-
principer”. Om inget annat framgår nedan så är 
redovisningsprinciperna oförändrade i jämförelse 
med föregående år.

Intäkter redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer 
att tillgodogöras kommunen och i den mån 
intäkterna kan beräknas på ett tillförligt sätt. 

Fordringarna har upptagits till de belopp 
varmed de beräknats inflyta. 

Tillgångar och skulder har tagits upp till 
anskaffningsvärde, där inget annat anges.

Periodiseringar av inkomster och utgifter har 
skett enligt god redovisningssed. 

förändrade redovISnIngSprIncIper
Från och med 2013 tillämpas fullfonderingsmodel-
len i samband med hantering av pensionsförplik-
telser. Det innebär att årets pensionskostnader för 
intjänad pension före 1998 redovisas som avsätt-
ning och att uppräkningen av skulden bokförs i 
resultaträkningen som dels en verksamhetskostna-
der, dels en finansiell kostnad. Övergången från 
blandmodell till fullfonderingsmodell vilar på 
bedömningen att användandet av fullfonderings-
modellen ger en mer rättvisande bild av kommu-
nens ställning och utveckling då den inkluderar 
samtliga skulder. Syftet är att skapa tydlighet och 
transparens i redovisningen.

 
SammanStälld redovISnIng
Enligt den kommunala redovisningslagen ska 
årsredovisningen innehålla en sammanställd 
redovisning som även innefattar den kommunala 
verksamhet som bedrivs i bolagsform med mera. 
De kommunala bolagen använder sig av årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan 
kommun och kommunala bolag är kommunens 
redovisningsprinciper vägledande för den sam-
manställda redovisningen. 

Den sammanställda redovisningen utgår från 
RKR:s rekommendation nummer 8.2. Redovis-
ningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med 

proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden 
innebär att eget kapital i det förvärvade bolaget 
elimineras vid förvärvstidpunkten, i redovisningen 
ingår endast kapital som intjänats efter förvärvet. 
Med proportionell konsolidering menas att endast 
så stor del av företagets resultat som svarar för 
kommunens ägarandel ingår i redovisningen.

Den sammanställda redovisningen omfattar 
bolag, där kommunen har en ägarandel på minst 
20 procent. Inga förändringar har skett under året 
i kommunkoncernens sammansättning. Kommun-
koncernens medlemmar och ägarandelar framgår 
av figur på sidan 16. Eliminering av koncernin-
terna mellanhavanden har gjorts enligt väsentlig-
hetsprincip. 

Gjorda bokslutsdispositioner, förändringar i 
obeskattade reserver, påverkar inte det samman-
ställda resultatet. I den sammanställda redovis-
ningen tas 26,3 procent av de obeskattade reser-
verna upp som uppskjuten skatteskuld i form av 
en avsättning. Resterande 73,7 procent förs till 
eget kapital. 

jämförelSeStörande poSter
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 
förekommer till respektive post i resultaträkningen 
och/eller i kassaflödesrapporten. 

Som jämförelsestörande betraktas poster som är 
sällan förekommande och överstiger tio mnkr. 
Dessutom särredovisas alltid kommunens realisa-
tionsvinster vid fastighetsförsäljning samt kostna-
der och intäkter för tomtförsäljning i samband 
med markexploatering som jämförelsestörande.

Intäkter
Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäk-
ter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet 
med rekommendation RKR 4.2. Efter bokslutets 
upprättande har SKL publicerat en ny prognos i 
februari som pekar på ett utfall som avviker från 
tidigare prognos med -856 tkr. 

Övriga intäkter
Anslutningsavgifter tas upp som förutbetald intäkt 
och redovisas som långfristiga skulder och periodi-
seras över anläggningens nyttjandeperiod. Delar av 
framtida infrastrukturersättningar har periodise-
rats. Dessa anses som tillförlitliga och säkra då 
kommunen äger marken och styr över hur köpeskil-
lingen ska hanteras i samband med försäljningen. 

redovISnIngSprIncIper
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redovISnIngSprIncIper

koStnader
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 
görs för den beräknade nyttjandeperioden med 
linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet 
exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form 
av mark, konst och pågående arbete görs emeller-
tid inga avskrivningar. 

Avskrivningen påbörjas samma månad som 
tillgången tas i bruk. 

Avskrivningstiderna anpassas till anläggningens 
nyttjandeperiod. Huvudsakligen tillämpas följande 
avskrivningstider:
• Publika fastigheter (gator, vägar och parker):   
 20-33 år
• Vatten- och avloppsledningar: 50 år
• Maskiner och inventarier: 3-15 år
• Konst: ingen avskrivning

gränSdragnIng mellan koStnad och 
InveSterIng
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet 
överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 
mindre värde har satts till 0,5 prisbasbelopp. 

anläggnIngStIllgångar
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar har i balansräk-
ningen upptagits till anskaffningsvärdet efter 
avdrag för planenliga avskrivningar. 

penSIoner
Ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden, 
intjänad före 1998, redovisas som en avsättning i 
balansräkningen. Detta strider mot KRL kapitel 5, 
§2 och §4 samt Kommunallagens bestämmelser i 
kapitel 8, §14. Det innebär att årets pensionskost-
nader för intjänad pension före 1998 redovisas 
mot avsättningen och att uppräkningen av skulden 
bokförs på resultaträkningen främst som en 
finansiell kostnad, men även en del som verksam-
hetskostnad.

Se tabell på sidan 39 för sammanställning av 
effekten på årets resultat i förhållande till om 
Staffanstorps kommun hade använt sig av bland-
modellen.

Pensioner intjänade från och med 1998 redovi-
sas som en kostnad i resultaträkningen. Den 
intjänade avgiftsbestämda ålderspensionen betalas 
ut till de anställda via Pensionsvalet. Den förmåns-
bestämda delen samt efterlevande skyddet har 
bortförsäkrats hos KPA.

Löneskatt på 24,26 procent ingår i pensionsåta-
gandena.

exploaterIngStIllgångarna
Exploateringstillgångarna är bokförda som 
omsättningstillgångar och redovisas löpande.

StatlIg InfraStruktur
Staffanstorps kommun har beslutat att bidra till 
statlig infrastruktur i två fall, dels till utbyggnad 
av södra stambanan, dels till järnvägsutredning av 
Simrishamnsbanan. Beloppen är bokförda dels i 
balansräkningen, dels som periodiserad kostnad i 
resultaträkningen.

lånekoStnader
Huvudmetoden har tillämpats vid redovisning av 
lånekostnader, det vill säga dessa har belastat 
resultatet för den period de hänför sig till.

fInanSIella tIllgångar
Kommunens placeringar är klassificerade som 
finansiella anläggningstillgångar. Portföljans 
förvaltning regleras i ekonomistyrdirektivet 
(finansdirektiv) fastställt av kommunfullmäktige 
§1/2014.

Samtliga placeringsmedel är värderade till 
anskaffningsvärdet. Vid bokslutstidpunkten 
kontrolleras om det finns ett nedskrivningsbehov.
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Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande 
bruk till exempel mark, inventarier, maskiner och 
värdepapper.

Avskrivningar
Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där 
avskrivningarna sker utifrån förväntad ekonomisk 
livslängd.

Avsättning
Utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra 
eller sannolika till sin förekomst, men där osäker-
het föreligger beträffande beloppets storlek eller 
tidpunkten för betalning. Den vanligaste avsätt-
ningen avser pensionsåtaganden gentemot de 
anställda.

Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen vid en given 
tidpunkt samt hur kapitalet har använts (tillgång-
ar) och hur det har anskaffats (skulder och eget 
kapital).

Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar och skulder och 
avsättningar. Kommunens egna kapital består av 
anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar 
för stadigvarande bruk) och rörelsekapital (fritt 
kapital för framtida drift- och investeringsända-
mål).

Extraordinära poster
Saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet 
och är av sådan art at de inte förväntas inträffa 
ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentliga 
belopp.

Internränta
Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i 
anläggnings- och omsättningstillgångar) som 
utnyttjas inom en viss verksamhet.

Kapitalkostnader
Samlingsbegrepp för intern ränta och planmässiga 
avskrivningar.

Kassaflödesrapport
Visar hur kommunen finansierat sin verksamhet, 
dvs hur pengarna tillförts och hur de har använts.

Kommunalt koncernföretag
En juridisk person där kommunen har ett varak-
tigt, bestämmande eller betydande inflytande.

Kommunkoncernen
Den kommunala förvaltningsorganisationen och 
kommunens koncernföretag.

Kortfristig fordran/skuld
Kortfristiga lån, fordran eller skuld som förfaller 
till betalning inom ett år.

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

Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsin-
komster med mera.

Nettokostnader
Driftkostnader, efter avdrag för driftbidrag, 
avgifter och ersättningar. Finansieras med skatte-
medel.

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 med mera.

Omsättningstillgångar
Lös egendom som inte är anläggningstillgång. 
Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas till 
likvida medel, till exempel förråd, fordringar, 
kassa, bank.

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter till rätt 
redovisningsperiod.

Resultaträkning
Sammanfattar intäkter och kostnader samt visar 
årets förändring av egna kapitalet (årets resultat). 
Verksamhetens kostnader och intäkter specificeras 
i driftredovisningen.

Ränteswap
Avtal om byte av räntebetalningar från rörlig till 
fast räntesats och vice versa.

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. 
Beskriver den långsiktiga betalningsförmågan.
tkr = tusen kronor
mnkr = miljon kronor
Siffror inom parentes avser förgående år.

BBB+
Är en del av S&P ratingskala och motsvarar en 
måttlig kreditrisk.

ord och uttrYck

ord och uttrYck
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reSultaträknIng

reSultaträknIng
Redovisas i mnkr

not bokslut
2012

bokslut
2013

budget
2013

bokslut
2012

bokslut
2013

verksamhetens intäkter 1 202,9 211,6 180,8 498,9 279,2

  varav exploateringsnetto 4,9 3,8 4,9 3,8

  varav reavinst 8,0 0,8 231,4 0,8

  varav jämförelsestörande post 13,4 13,1 13,4 13,1

Verksamhetens kostnader 2 -1 078,8 -1 101,1 -1100,7 -1180,0 -1 131,4

  varav reaförluster -0,6 0,0 -0,6 0,0

Av- och nedskrivningar 3 -26,3 -31,2 -29,4 -51,7 -56,4

verksamhetens nettokostnader -902,2 -920,8 -949,3 -732,8 -908,6

Skatteintäkter 4 824,8 866,4 856,4 824,8 866,4

Generella statsbidrag och utjämning 5 90,3 98,2 92,7 90,3 98,2

Finansiella intäkter 6 22,7 21 23,4 25,4 15,8

Finansiella kostnader 7 -8,2 -43,9 -9,3 -137,2 -79,9

  varav jämförelsestörande post -35,7 -35,7

resultat före extraordinära poster 27,3 20,9 13,9 70,5 -8,1

Skattekostnad -1,8 -7,9

resultat före avstämning mot balanskravet 27,3 20,9 13,9 68,7 -16

avStämnIng mot balanSkravet

Nettoreavinster -7,4 -0,8

Uttag från pensionsmedelsförvaltning 5,0

Sänkning RIPS-räntan 35,7

åretS reSultat 24,9 55,8 13,9
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balanSräknIng

kommunen
kommun-
koncernen

balanSräknIng
Redovisas i tkr not

bokslut
2012

bokslut
2013

budget
2013

bokslut
2012

bokslut
2013

tIllgångar

anläggningstillgångar

materiella anläggningstillgångar 8 519 677,9 552,7 1 726,1 1 970,7

Mark, byggnader och tekn. anläggning 477,5 637 1 415,6 1 733

Pågående nyanläggningar 181,2 111,1

Maskiner och inventarier 41,5 40,9 129,3 126,6

finansiella anläggningstillgångar 9 513,6 519,8 355,1 385,2 390,0

Summa anläggningstillgångar 1032,6 1197,7 907,8 2 111,3 2 360,7

omsättningstillgångar  

Fordringar inklusive förråd 10 129,7 121,1 94,3 214 159,6

Exploateringsverksamhet 11 28 44,7 79,7 28 44,7

Förprojekt exploatering 12 63,9 65,7 63,9 65,7

Kortfristiga placeringar 13 0 0 149,9 0,0 6,0

Kassa och bank 14 38,3 62,8 92,0 295,9 203,2

Summa omsättningstillgångar 259,9 294,3 415,9 601,8 479,2

Summa tIllgångar 1292,5 1 492,0 1323,7 2 713,1 2 839,9

eget kapItal avSättnIngar och Skulder

eget kapital 15

Ingående eget kapital 686 287,5 266,1 736,9 375,4

Årets resultat 27,3 20,9 13,9 68,7 -16,0

Summa eget kapital 713,3 308,4 280 805,6 359,4

avsättningar 16  

Avsättning för pensioner 14,6 479,2 440,6 14,6 479,2

Avsättningar för skatter 11,7 14,5

Övriga avsättningar 11 10,5 24,7 17

Summa avsättningar 25,6 489,7 440,6 51,0 510,7

Skulder 

Långfristiga skulder 17 364,9 525,5 452,6 1 603,8 1 639,0

Kortfristiga skulder 18 188,7 168,4 150,5 252,6 330,8

Summa skulder 553,6 693,9 603,1 1 856,4 1 969,8

Summa eget kapItal, avSättnIngar och Skulder 1292,5 1 492,0 1323,7 2 713,1 2 839,9

panter och anSvarSförbIndelSer

Pensionsförpliktelser 19 425,7 0,0 0 425,7 0,0

Övriga borgensåtaganden 20 1 271,4 1 277,5 1 233,7 32,50 38,3
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kaSSaflödeSrapport

kaSSaflödeSrapport  
Redovisas i mnkr not

bokslut
2012

bokslut
2013

budget
2013

bokslut
2012

bokslut
2013

den löpande verkSamheten

Årets resultat efter extraordinära poster 21 27,3 20,9 13,9 70,5 -8,1

Just. för av- och nedskrivningar 22 26,3 31,2 29,4 67,2 56,4

Ökning/minskning av avsättning 23 11,6 464,1 2,3 24,7 459,6

Just. för övriga ej likvidpåverkade poster 24 -175,1 -505,1 -0,6 -398,5 -507,6

medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital -109,9 11,1 45,0 -236,1 -0,3

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar -35,3 8,5 0,0 -39,4 54,4

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 38 -20,3 0 48,2 -78,2

Ökning(-)/minskning(+) exploatering -12,2 -18,5 0 -12,2 -18,5

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar 149,9 0 149,9 -6,0

medel från den löpande verksamheten 30,5 -19,2 45 -89,6 -108,4

InveSterIngSverkSamheten

Förvärv materiella anläggninstillgångar 25 -135,4 -110,3 -112 -239,5 -246,1

Förs.materiella anläggninstillgångar 26 1,5 0,0 0,0 544,3 15,1

Förvärv finansiella anläggninstillgångar 27 -222,8 -160,3 -4,0 -247,2 -160,3

Förs. finansiella anläggninstillgångar 28 221,1 151 0,0 229,9 154,9

medel från investeringsverksamheten -135,6 -119,6 -116 287,5 -236,4

fInanSIerIngSverkSamheten

Nyupptagna lån 29 83,5 164,2 68,0 212,5 164,5

Minskning av skuld 30 -3,5 -3,6 0,0 -213,7 -129,4

Ökning långfristiga fordringar 31 -0,6 0,0 0,7 -0,6 -2,5

Minskning långfristiga fordringar 32 0,0 2,7 0,0 0 2,7

medel från finansieringsverksamheten 79,4 163,3 68,7 -1,8 35,3

åretS kaSSaflöde -25,7 24,5 -2,3 196,1 -92,7

Likvida medel vid årets början 64 38,3 94,3 99,8 295,9

Likvida medel vid årets slut 38,3 62,8 92 295,9 203,2
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noter

noter SpecIfIkatIon
 not

 bokslut 
2012

 bokslut 
2013

 bokslut 
2012

 bokslut 
2013

verkSamhetenS Intäkter 1

Statsbidrag 32,2 35,1 32,2 35,1

Barnomsorgsavgifter 18,6 19,2 18,6 19,2

Äldreomsorgsavgifter 9,0 9,3 9,0 9,3

Hyror och arrenden 18,6 18,8 63,3 48,1

Försäljning av verksamhet 22,3 21,8 49,8 55,1

Försäljningsmedel 4,1 2,3 4,1 2,3

Reavinster 1,7 0,1 225,5 2,2

Försäljning av exploateringsverksamhet 11,5 5,1 11,5 5,1

Jämförelsestörande post, återbetalning av AFA-försäkring 13,4 13,1 13,4 13,1

Övrigt 71,5 86,8 71,5 89,7

Summa verksamhetens intäkter 202,9 211,6 498,9 279,2

verkSamhetenS koStnader 2

Personalkostnader exklusive pensionskostnader 426,7 415,9 443,9 437,3

Pensionskostnader 42,4 49,3 43,9 51,5

Material 31,5 40,8 31,5 40,8

Hyror och fastighetsservice 84,4 98,4 113,3 78,1

Transporter och resor 8,1 17,3 8,1 17,3

Försäkringsavgifter och riskkostnader 4,6 6,7 9,1 10,9

Köp av verksamhet 397,1 391,2 397,1 391,2

Data- och telekommunikation 2,9 1,9 2,9 1,9

Övriga främmande tjänster 2,8 4,6 2,8 4,6

Bidrag 26,6 27,7 26,6 27,7

Kraftinköp och transportkostnad i överliggande nät 0 0 13,8 13,7

Övrigt 51,7 47,3 87 56,4

Summa verksamhetens kostnader 1 078,8 1 101,1 1 180,0 1 131,4

avSkrIvnIngar     3

Avskrivningar 26,3 29,5 36 54,7

Nedskrivning materiella anl.tillgångar 0,0 1,7 15,7 1,7

Summa avskrivningar 26,3 31,2 51,7 56,4

För uppgift om avskrivningstider se avsnittet redovisningsprinciper.

SkatteIntäkter 4

Preliminär kommunalskatt 814,5 871,4 814,5 871,4

Preliminär slutavräkning innevarande år 10,1 -5,5 10,1 -5,5

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

Summa skatteintäkter 824,8 866,4 824,8 866,4
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noter

noter SpecIfIkatIon
 not

 bokslut 
2012

 bokslut 
2013

 bokslut 
2012

 bokslut 
2013

generella StatSbIdrag och utjämnIng 5

Inkomstutjämningsbidrag 80,0 75,2 80,0 75,2

Regleringsbidrag 11,0 10,3 11,0 10,3

Kommunal fastighetsavgift 34,2 35,8 34,2 35,8

Kostnadsutjämningsbidrag -1,6 10,8 -1,6 10,8

Bidrag för LSS-utjämning -33,3 -33,9 -33,3 -33,9

Summa generella statsbidrag och utjämning 90,3 98,2 90,3 98,2

fInanSIella Intäkter 6

Utdelning aktier andelar 0,0 6,6 0 0,6

Utdelning fonder 6,1 0,0 6,1 0,0

Ränteintäkter 1,3 1,6 7,0 5,4

Borgensavgift 3,0 3,0 0,0 0,0

Vinst försäljning värdepapper 12,3 9,8 12,3 9,8

Summa finansiella intäkter 22,7 21,0 25,4 15,8

fInanSIella koStnader 7

Räntekostnader 5,9 6,7 134,9 42,7

Finansiella kostnader pensioner 0,4 36,4 0,4 36,4

varav sänkt diskonteringsränta (jämförelsestörande post) 0 35,7 0 35,7

Bankkostnader 0,1 0,2 0,1 0,2

Förlust försäljning värdepapper 1,6 0,5 1,6 0,5

Övriga finansiella kostnader 0,2 0,1 0,2 0,1

Summa finansiella kostnader 8,2 43,9 137,2 79,9

materIella anläggnIngStIllgångar 8

mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 591 768 1 618,0 1 959,5

Ackumulerade avskrivningar -113,5 -129,7 -202,4 -225,2

Ackumulerade nedskrivningar -1,3 0,0 -1,3

bokfört värde 477,5 637 1 415,6 1 733,0

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 91,2 103,8 245,4 261,1

Ackumulerade avskrivningar -49,7 -62,9 -116,1 -134,5

Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0,0

bokfört värde 41,5 40,9 129,3 126,6

mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets ingång 353,6 477,5 1 527,0 1 415,6

Investeringar 124,3 97,2 220,8 283,2

Överflyttat till investeringsinkomster 58,9 0,0 58,8

Avskrivningar -14,1 -16,3 -32,3 -34,2

Nedskrivningar -1,3 0,0 -1,3

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade tillgångar -1,8 0,0 -315,4 -10,1

Överflyttat från exploateringsprojekt 15,5 21 15,5 21,0

redovisat värde vid årets utgång 477,5 637,0 1 415,6 1 733,0
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noter SpecIfIkatIon
 not

 bokslut 
2012

 bokslut 
2013

 bokslut 
2012

 bokslut 
2013

maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets ingång 42,9 41,5 135,0 129,3

Investeringar 11 13 18,4 20,7

Avskrivningar -12,3 -13,2 -19,5 -20,4

Nedskrivningar -0,4 0,0 -0,4

Omklassificering 0,0 -2,6

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade tillgångar -0,1 0,0 -4,6 0,0

redovisat värde vid årets utgång 41,5 40,9 129,3 126,6

Specifikation materiella anläggningstillgångar

Råmark 85,9 115

Mark för bebyggda fastigheter 0,6 0,6

Mark byggnader och tekniska anläggningar 1 415,6 1 733,0

Mark för publika fastigheter 0,2 0,3

Mark för affärsfastigheter 2,8

Förvaltningsbyggnader 0,2 0,2

Idrotts och fritidsanläggningar 38,5 36,1

Gator och vägar 116,6 132,9

Offentlig belysning 12,5 13,1

Parkområden GC-vägar 62,9 74,9

Övriga publika fastigheter 8,8 9,6

Pågående ny-/till-/ombyggnad 11,9 33,7 181,2 111,1

VA-verk 136,4 217,5

Renhållning 3,0 0,3

Maskiner och inventarier 41,5 40,9 129,3 126,6

Summa 519,0 677,9 1 726,1 1 970,7

Avskrivningsmetod, avskrivningstid samt gränsdragning mellan kostnad och investering framgår av redovisningsprinciperna. 

fInanSIella anläggnIngStIllgångar 9

Ingående värde 351,1 513,6

Minskning finansiella anläggningstillgångar -125,6 0,0

Ökning finansiella anläggningstillgångar 0,7 6,2

Nedskrivning 0,0 0,0

Omklassificering från kortfristiga placeringar 287,4 0,0

Summa finansiella anläggningstillgångar 513,6 519,8

Specifikation finansiella anläggningstillgångar koncernen

Värdepapper, andelar 362,6 312,4

Övriga 21,4 20,1

Långfristiga fordringar 1,2 57,5

Summa finansiella anläggningstillgångar koncernen 385,2 390,0

Specifikation finansiella anläggningstillgångar kommunen

aktIer/andelar I koncernföretag

Staffanstorps Centrum AB 149,8 149,8

Business Port Staffanstorp AB 0,1 0,1

Summa aktier/andelar i koncernföretag 149,9 149,9
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övrIga aktIer/andelar

aktier

Sysav 0,2 0,2

Sydvatten 11,4 11,4

Kommunassurans Syd 0,9 0,9

Summa övriga aktier/andelar 12,5 12,5

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. Det sammanlagda insatskapitalet i Kommuninvest uppgår vid utgången 
av 2013 till 7 920 tkr.

förlagSlån

Kommuninvest 2,7 2,7

Summa förlagslån 2,7 2,7

aktIe- och räntefonder

Agenta Multistrategi 37,2 47,1

Agenta Svenska Aktier 52,5 69,8

Agenta Globala Aktier 55,2 65,2

Agenta Tillväxtmarknader 42,0 0,0

Agenta Alternativa Räntor 100,5 114,5

Summa aktie- och räntefonder 287,4 296,6

långfrIStIga fordrIngar

Övriga 1,2 0,4

Summa långfritstiga fordringar 1,2 0,4

perIodISerade InveSterIngSbIdrag

Sysav återvinningsstation 7,7 7,3

Statlig infrastruktur Södra stambanan 50,0 50,0

Statlig infrastruktur Simrishamnsbanan 1,6 0,1

Summa periodiserade investeringsbidrag 59,3 57,4

fordrIngar InkluSIve förråd 10

kundfordringar 16,5 16,7 21,6 25,3

div kortfristiga fordringar 55,5 54,6 130,6 79,2

  varav momsfordringar 32,2 22,7 32,2 22,4

  varav statsbidragsfordringar 10,4 13,9 10,1 13,9

  varav fordran dotterbolag 2,1 8,2

  varav övriga kortfristiga fordringar 10,8 9,8 88,3 42,9

förutbetalda kostnader 3,1 13,2 3,1 13,2

upplupna intäkter 54,5 36,6 58,7 41,9

  varav hyresintäkter 0,6 0,6 0,6 0,6

  varav statsbidrag 4,5 7,3 4,5 7,3

  varav skatteintäkter 26,5 5,2 26,5 5,2

  varav infrastrukturersättning 22,1 22,1 22,1 22,1

  varav övriga upplupna intäkter 0,8 1,4 5,0 6,7

Summa 129,6 121,1 214,0 159,6
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exploaterIngSverkSamhet 11

Ingående värde 22,9 28 22,9 28

Årets resultat 5,1 16,7 5,1 16,7

Utgående värde 28,0 44,7 28,0 44,7

Bostadsområden 26,0 42,5 26,0 42,5

Industriområden 2,0 2,2 2 2,2

Summa exploateringsverksamhet 28,0 44,7 28,0 44,7

förprojekt exploaterIng 12

Pågående förprojekt exploatering 63,9 65,7 63,9 65,7

Summa förprojekt exploatering 63,9 65,7 63,9 65,7

kortfrIStIga placerIngar 13

Övrigt 6,0

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

kaSSa och bank 14

Kassa och bank 38,3 62,8 295,9 203,2

Summa kassa och bank 38,3 62,8 295,9 203,2

Staffanstorps kommun inklusive helägda kommunföretag har avtal om finansiella tjänster med Färs och Frosta Sparbank. Avta-
let innefattar förutom sedvanliga banktjänster även hantering av likvida medel via koncernkonto. Beviljad checkräkningslimit 
om 55 mnkr är outnyttjad vid utgången av året. För kommunkoncernen uppgår checkräkningslimiten till 65 mnkr, vilken är 
outnyttjad vid utgången av året. 

eget kapItal 15

Ingående eget kapital enligt fast ställd balansräkning 686,0 713,3 736,9 805,6

Effekt av byte av redovisningsprincip 0 -425,7 -425,7

  varav öronmärkt Tillväxt 7000 30,2 30,2

Uppskjuten skatt på övervärde i koncern -4,5

justerat ingående belopp för eget kapital 686 287,5 736,9 375,4

  varav resultatutjämningsreserv avseende år 2010 0 8

  varav resultatutjämningsreserv avseende år 2012 0 6

årets resultat 27,3 20,9 68,7 -16,0

utgående balans eget kapital 713,3 308,4 805,6 359,4

fördelning utgående balans

Anläggningskapital 642,1 182,2 456,3 211

Rörelsekapital 71,2 126,2 349,3 148,4

Summa 713,3 308,4 805,6 359,4

Varav:

Kommunen 719,5 308,4

Va-Verket -14,6 -8,3

Renhållningen 8,4 8,4

avSättnIngar 16

avsättning för pensioner

pensioner exklusive ök-Sap

Ingående avsättning 4,4 4,6 4,4 4,6

Nya förpliktelser under året 0,4 5,1 0,4 5,1

  varav nyintjänad pension 0,2 4,2 0,2 4,2
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  varav ränte och basbeloppsuppräkningar 0,2 0,2 0,2 0,2

  varav ändrad diskonteringsränta 0,7 0,7

Årets utbetalningar -0,2 -0,3 -0,2 -0,3

utgående avsättning pensioner exklusive ök-Sap
ÖK-SAP = Överenskommen särskild avtalspension 4,6 9,4 4,6 9,4

förtroendevalda

Ingående avsättning 5,7 6,9 5,7 6,9

Nya förpliktelser under året 1,2 -1 1,2 -1

  varav nyintjänad pension 0,9 1 0,9 1

  varav ränte och basbeloppsuppräkningar 0,3 0,1 0,3 0,1

  varav ändrad diskonteringsränta 0 0,9 0 0,9

  varav överfört till ordinarie beräkning 0 -3 0 -3

utgående avsättning förtroendevalda 6,9 5,9 6,9 5,9

SärSkIld avtalS- och vISStIdSpenSIon

Ingående avsättning 0,6 0,3 0,6 0,3

Nya förpliktelser under året 0,0 4,2 0,0 4,2

  varav nyintjänad pension 0,0 4,2 0,0 4,2

  varav ändrad diskonteringsränta 0,0 0,1 0,0 0,1

  varav övrig post 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Årets utbetalningar -0,3 -0,6 -0,3 -0,6

utgående avsättning särskild avtals- och visstidspension 0,3 3,9 0,3 3,9

penSIoner tIdIgare anSvarSförbIndelSe

Ingående avsättning 0 0 0 0

Justering av ingående värde 0 342,6 0 342,6

Nya förpliktelser under året 0 38,8 0 38,8

  varav nyintjänad pension 0 1,8 0 1,8

  varav ränte och basbeloppsuppräkningar 0 10,6 0 10,6

  varav ändrad diskonteringsränta 0 27 0 27

  varav övrig post 0 3 0 3

  varav överfört till ordinarie beräkning 0 -3,6 0 -3,6

Årets utbetalningar 0 -15 0 -15

Utgående avsättning pensioner tidigare ansvarsförbindelse 0 366,4 0 366,4

avsättning särskild löneskatt på pensionsavsättningar 2,8 93,6 2,8 93,6

Summa avsättningar för pensioner 14,6 479,2 14,6 479,2

aktualiseringsgrad 95% 96% 95% 96%

övriga avsättningar 13,7 6,5

avsättning för skatter 11,7 14,5

avSättnIng för exploaterIngSbIdrag

Ingående saldo 0 8,3 0 8,3

Årets avsättning 8,3 1 8,3 1

Summa avsättning för exploateringsbidrag 8,3 9,3 8,3 9,3

avSättnIng för InfraStrukturerSättnIngar

Ingående saldo 0,2 2,6 0,2 2,6

Årets avsättning 2,4 -1,5 2,4 -1,5

Summa avsättning för infrastrukturersättning 2,6 1,1 2,6 1,1
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noter

avSättnIng för garantIbeSIktnIngar

Ingående saldo 0,5 0,1 0,5 0,1

Årets avsättning -0,4 0,0 -0,4 0,0

Summa avsättning för garantibesiktiningar 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa avSättnIngar 25,6 489,7 51,0 510,7

långfrIStIga Skulder 17

Lån i banker och kreditinstitut 246,0 331,0 1 485,0 1 444,6

Summa lån i banker och kreditinstitut 246,0 331,0 1 485,0 1 444,6

långfrIStIg Skuld StatlIg InfraStruktur

Utbyggnad södra stambanan 50,0 50,0 50,0 50,0

Järnvägsutredning Simrishamnsbanan 0,7 0,3 0,7 0,3

Summa långfristig skuld statlig infrastruktur 50,7 50,3 50,7 50,3

förutbetalda Intäkter Som regleraS över flera år

Statliga investeringsbidrag 3,2 0,0 3,2 0,0

Övriga investeringsbidrag 56,2 94,1 56,2 94,1

Skuld anslutningsavgifter 8,7 50,0 8,7 50,0

Summa förutbetalda intäkter som regleras över flera år 68,1 144,1 68,1 144,1

Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som mot-
svarande tillgång har.

Summa långfrIStIga Skulder 364,9 525,5 1 603,8 1 639,0

kortfrIStIga Skulder 18 2012 2013 2012 2013

Leverantörsskulder 96,1 78,5 136,9 96,5

Personalens källskatt, sociala avgifter samt särskild löneskatt 16,7 17,7

Pensionskostnader avgiftsbestämd del inkl särskild löneskatt 19,8 20,3

Upplupna räntekostnader 0,7 1,0

Lönerelaterade skulder 4,5 4,8

Förutbetalda intäkter 7,6 7,3

Upplupna kostnader 17,3 14,0 112,6 108,3

Semester- och övertidsskuld 24,2 22,9

Övriga kortfristiga skulder 1,8 1,9 3,1 126,2

Summa kortfrIStIga Skulder 188,7 168,4 252,6 330,8

anSvarSförbIndelSe 19

Ingående värde enligt årsredovisning 423,1 425,7 423,1 425,7

Intjänat under året tjänstemän 0,8 0,0 0,8 0,0

Intjänat under året politiker 1,8 0,0 1,8 0,0

Ändrad redovisningsprincip 0,0 -425,7 -425,7

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

  varav löneskatt 82,8 0,0 82,8 0,0

borgenSåtaganden 20

Staffanstorps Centrum AB 1 239,0 1 239,3 0,0 0

AB Sydvatten 25,0 29,7 25,0 29,7

SYSAV 2,8 3,1 2,8 3,1

Malmöregionens Avlopp AB 0,6 1,2 0,6 1,2

Föreningar 3,8 4,0 3,8 4,0

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

Övrigt 0,1 0,1
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Summa borgenSåtaganden 1 271,4 1 277,5 32,5 38,3

Staffanstorps kommun har i juni 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samt-
liga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ek 
förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har 
ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande 
av ovan nämnda borgensförbindelset. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel 
som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommuner-
nas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Staffans-
torps kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige 
AB:s totala förpliktelser till 269 402 mnkr och totala tillgångar till 271 338 mnkr. Staffanstorps andel av de totala förpliktel-
serna uppgick till 1 941 mnkr (0,72 procent) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 925 mnkr (0,71 procent).

reSultat efter extra ordrdInära poSter 21

Enligt resultaträkning 27,3 20,9 70,5 -8,1

Summa 27,3 20,9 70,5 -8,1

juSterIng för av-och nedSkrIvnIng 22

Avskrivningar enligt resultaträkning 26,3 29,5 51,7 54,7

Nedskrivningar 0,0 1,7 15,5 1,7

Summa 26,3 31,2 67,2 56,4

öknIng/mInSknIng av avSättnIngar 23

Pensionsavsättning 1,3 464,6 1,3 464,6

Avsättning infrastruktur 2,4 -1,5 2,4 -1,5

Avsättning garantibesiktningar -0,4 0,0 -0,4 0

Avsättning skatter -0,6 3,7

Övriga avsättningar 8,3 1,0 22,0 -7,2

Summa 11,6 464,1 24,7 459,6

juSterIng för övrIga ej lIkvIdpåverkandepoSter 24

Överföring från/till exploatering 15,5 18,9 15,5 18,9

Omklassificering -150,3 0 -150,3 0

Periodiserade investeringsinkomster -40,3 -98,3 -40,3 -98,3

Byte av redovisningsprincip pensioner 0 -425,7 -425,7

Uppskjuten skatt enligt resultaträkningen -0,3

Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar 0 0 -223,4 -2,2

Summa -175,1 -505,1 -398,5 -507,6

förvärv materIella anläggnIngStIllgångar 25

Investeringar brutto -88,5 -81,1 -192,6 -216,9

Markinköp -46,9 -29,2 -46,9 -29,2

Summa -135,4 -110,3 -239,5 -246,1

förSäljnIng materIella anläggnIngStIllgångar 26

Försäljningspris materiella anläggningstillgångar 1,5 0,0 544,3 15,1

Summa 1,5 0,0 544,3 15,1

förvärv fInanSIella anläggnIngStIllgångar 27

Aktier och andelar med mera -222,8 -160,3 -247,2 -160,3

Summa -222,8 -160,3 -247,2 -160,3

förSäljnIng fInanSIella anläggnIgStIllgångar 28

Aktier och andelar med mera 221,1 151 229,9 154,9

Summa 221,1 151 229,9 154,9

noter

noter SpecIfIkatIon
 not

 bokslut 
2012

 bokslut 
2013

 bokslut 
2012

 bokslut 
2013
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noter

noter SpecIfIkatIon
 not

 bokslut 
2012

 bokslut 
2013

 bokslut 
2012

 bokslut 
2013

öknIng av långfrIStIga Skulder 29

Checkkredit 0,0 0,0 0 0

Anläggningslån 43,0 85,0 172 85,3

Investeringsbidrag 39,1 37,9 39,1 37,9

Anslutningsavgifter 1,4 41,3 1,4 41,3

Summa 83,5 164,2 212,5 164,5

mInSknIng av långfrIStIga Skulder 30

Amortering -0,6 -3,6 -210,8 -3,6

Omklassificering -2,9 0,0 -2,9 -125,8

Summa -3,5 -3,6 -213,7 -129,4

öknIng långfrIStIga fordrIngar 31

Övriga långfristiga fordringar -0,6 0,0 -0,6 0,0

Omklassificering -2,5

Summa -0,6 0,0 -0,6 -2,5

mInSknIng långfrIStIga fordrIngar 32

Övriga fordringar 0,0 2,7 0 2,7

Summa 0,0 2,7 0 2,7
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drIft

drIftredovISnIng 
Redovisas i tkr Intäkter kostnader netto

budget 
2013 avvikelse

SkattefInanSIerad verkSamhet

nämnder 149 161 1 071 621 -922 460 931 490 9 030

Politisk verksamhet 63 3 099 -3 036 3 050 14

Kommunstyrelsen 29 955 141 842 -111 887 111 387 -500

Markförsäljning, markarrende, Sockerbruksområdet, 
exploateringsnetto 11 409 6 808 4 601 -1 787 2 814

Tekniska nämnden 694 43 921 -43 227 45 300 2 073

Samarbetsnämnd 2 5 174 6 066 -892 1 710 818

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 3 401 1 678 1 723 -890 833

Kultur- och fritidsnämnden 5 545 37 247 -31 702 31 760 58

Barn- och utbildningsnämnden 51 658 587 557 -535 899 536 980 1 081

Socialnämnden 41 262 243 403 -202 141 203 980 1 839

resultatenheter 372 210 374 675 -2 585 -1 813 -772

Anneroskolan/förskola 33 285 33 615 -330 -350 20

Baldersskolan (VT 2013) 0 1 200 -1 200 0 -1 200

Baldersskolan (from HT 2013) 14 708 14 209 499 0 499

Bibliotek 8 862 8 798 64 35 29

Bokens förskola 437 597 -160 0 -160

Borggårdsskolan 15 542 15 847 -305 0 -305

Borggårds förskola 3 306 3 448 -142 0 -142

Bråhögsskolan 6 687 8 480 -1 793 -180 -1 613

Bråhögsbadet 7 849 7 617 232 100 132

Centralskolan 8 736 10 692 -1 956 -150 -1 806

Hagalidskolan 35 686 34 916 770 137 633

Hjäruplundsskolan 25 504 25 330 174 150 24

Hjärups skola 38 518 38 603 -85 -500 415

Internservice ekonomi 4 095 3 935 160 0 160

Kometskolan 4 799 4 328 471 0 471

Kostsektionen 14 737 15 391 -654 -1 295 641

Kyrkbyns förskola – Familjedaghem 11 675 11 845 -170 -235 65

Kyrkheddinge skola/förskola 9 315 8 874 441 0 441

Lapptäckets-Ängslyckans förskola 17 681 17 478 203 50 153

Mellanvångens förskola 10 833 10 795 38 -150 188

Mellanvångsskolan 22 465 22 110 355 60 295

Musikskola 6 074 5 977 97 0 97

Reningsverket -367 -60 -427 0 -427

Stanstorpsskolan 27 235 26 771 464 150 314

Stationsbyns-Åkervindans förskola 15 169 14 907 262 64 198

Tottarps skola 8 219 7 832 387 110 277

Trekantens förskola 10 507 10 515 -8 70 -78

Önsvala förskola 10 653 10 625 28 121 -93

Summa skattefinansierad 521 371 1 446 296 -925 045 929 677 8 258
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drIft

avgIftSfInanSIerad verkSamhet

Balansenhet VA 43 451 37 160 6 291 5 000 1 592

Renhållning 13 547 13 580 -33 -450 417

Summa avgiftsfinansierad 57 299 50 740 6 559 4 550 2 009

fInanSIerIng 49 829 75 142

Summa finansiering 49 528 75 142

Avgår avskrivningar -31 296

Intern ränta -15 908 -15 908

Avgår finansiella kostnader/Intäkter -20 652 -43 855

Summa 591 638 1 481 119

Interna poster -379 903 -379 903

Summa 211 735 1 101 216

drIftredovISnIng 
Redovisas i tkr Intäkter kostnader netto

budget 
2013 avvikelse
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InveSterIngSredovISnIng  2013 
Redovisas i tkr

bokslut
2013

budget 
2013

avvikelse 
2013

kalkyl
bu -13

utfall 
tom 2013

prognos 
totalt

beräknat 
avslutsår

kommunStYrelSen

ledning 

Staffansvallens Ip 2013

Infrastrukturersättning 22 250 22 250 22 250

Utgifter 168 -168 40 200 41 117 41 117

Nettoinvestering 168 0 -168 17 950 18 867 18 867

hjärups Ip 2014

Infrastrukturersättning 1 000 10 000 -9 000 17 000 1 000 17 000

Utgifter 1 196 10 000 8 804 31 000 1 820 37 500

Nettoinvestering 196 0 -196 14 000 820 20 500

Spontanidrottsplatser 900 1 100 200 4 200 1 500 4 100 2015

ridanläggning kabbarp 2013

Infrastrukturersättning 0 1 500 0 0

Utgifter 37 200 163 5 390 1 184 1 184

Nettoinvestering 37 200 163 3 890 1 184 1 184

Infartsskyltning 168 -168 1 013 1 013 2013

ledning

IT infrastruktur 240 1 000 760 Årligen

Beslutsstödssystem 906 800 -106 2 386 1 955 2 455 2014

Platina 764 1 500 736 4 539 3 885 4 376 2014

IT Plattform 2 261 3 000 739 6 000 4 285 5 285 2014

Baldersskolan inventarier 7 080 7 339 259 2013

räddningstjänst

Brand- o räddningsutrustning 538 500 -38 Årligen

Kom system rökdykning 158 200 42 300 248 248 2013

Fordon 760 700 -60 Årligen

totalt kommunStYrelSen

Inkomster 1 000 10 000 -9 000

Utgifter 15 176 26 339 11 163

nettoinvesteringar 14 176 16 339 2 163

InveSterIng

Fleråriga projekt
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InveSterIng

teknISka nämnden

Skattefinansierad verksamhet

gc vägnätet 741 500 -241 Årligen

ökad trafiksäkerhet 690 1 000 310 Årligen

belysning 975 1 500 525 Årligen

upprustning grönytor 596 1 500 904 Årligen

lekplatser 134 2 000 1 866 Årligen

omb av bråhögsplatsen 13 -13

gc knästorp – gastelyckan 10 940 930 2 500 26 2 500 2015

gc borggårds allé 4 700 5 296 596 6 500 5 009 5 509 2014

truckvägen 6 200 194 5 000 142 6 500 2015

gc Stp-burlöv-malmö 2014

Statsbidrag 0 0 0

Utgifter 5 1 800 1 795 1 850 17 1 850

Nettoinvestering 5 1 800 1 795 1 850 17 1 850

rekreationspark hagalid 2017

Infrastrukturersättning 0 15 000 0 5 000

Utgifter 459 500 41 30 000 3 145 10 000

Nettoinvestering 459 500 41 15 000 3 145 5 000

rekreationspark hjärup 2017

Exploateringsbidrag 909 1 000 -91 9 090 2 131 9 090

Utgifter 153 1 000 847 30 000 1 566 18 000

Nettoinvestering -756 0 756 20 910 -565 8 910

beläggning 6 064 6 000 -64

gc lommavägen 2016

Infrastrukturersättning 200 -200 1 848 0 1 950

Utgifter 61 200 139 1 950 63 1 950

Nettoinvestering 61 0 -61 102 63 0

gc Stp-kabbarp (ridanläggning) 2 500 498 11 000 107 107 2013

planskild korsning kabbarp (ridanl.) 2013

Statsbidrag 0 1 000 0 0

Utgifter 200 200 10 000 18 18

Nettoinvestering 0 200 200 9 000 18 18

borggårdsområdet 122 1 000 878 4 500 1 258 1 850 2014

vikhemsvägen-kronoslättsvägen 47 2 985 2 938 3 500 122 5 000 2015

grönplan 5 500 495 1 500 10 1 050 2015

Skyltprogram 60 400 340 1 500 518 1 500 2016

InveSterIngSredovISnIng  2013 
Redovisas i tkr

bokslut
2013

budget 
2013

avvikelse 
2013

kalkyl
bu -13

utfall 
tom 2013

prognos 
totalt

beräknat 
avslutsår

Fleråriga projekt
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busshållplats malmövägen 2013

Skånetrafiken 0 2 000 1 912 1 912

Utgifter 499 200 -299 4 400 4 843 4 843

Nettoinvestering 499 200 -299 2 400 2 931 2 931

cirkulationsplats med mera kronoslättsv/
västanväg 2013

Inkomster 0 300 -300 7 000 5 961 5 961

Infrastrukturersättning 0 2 200

Exploateringsbidrag 300 -300 0

Skånetrafiken 0 3 761

Utgifter 121 300 179 7 000 7 459 7 459

Nettoinvestering 121 0 -121 0 1 498 1 498

vesum naturområde 33 -33 9 500 97 1 800 2016

koloniområde hagalid 765 -765 2 819 2 819 2013

trafiksäkerhet g:a dalbyvägen kh 68 -68 127 2 500 2014

balders hage estrad med mera 283 -283 1 377 1 377 2013

gc västanväg södra 2015

Inkomster 500 500 0 3 500 3 694 3 694

Infrastrukturersättning 500 500 0 2 000

Skånetrafiken 0 1 694

Utgifter 500 500 4 000 2 833 3 233

Nettoinvestering -500 0 500 500 -861 -461

mellanvångsparken 631 5 000 4 369 9 500 735 5 500 2015

cirkulationsplats malmöv/tingsv 2014

Inkomster 3 500 3 700 -200 4 000 3 500 3 500

Infrastrukturersättning 2 500 3 000 -500 2 500

Exploateringsbidrag 1 000 700 300 1 000

Utgifter 3 590 3 700 110 4 000 3 669 3 700

Nettoinvestering 90 0 -90 0 169 200

hjärup 4-spår allmän platsmark 49 200 151 204 650 2015

detaljplan banvallsvägen 4-spår 301 -301 301 1 550 2015

detaljplan Stationsbron 4-spår 532 -532 532 1 750 2015

esarp väg 798 2 500 498 2 500 2014

ny gata kyrkheddinge 2 940 938 2 940 2014

totalt teknISka nämnden SkattefInanSIerad verkSamhet

Inkomster 4 909 5 700 -791

Utgifter 21 719 39 361 17 642

Nettoinvesteringar 16 810 33 661 16 851

InveSterIngSredovISnIng  2013 
Redovisas i tkr

bokslut
2013

budget 
2013

avvikelse 
2013

kalkyl
bu -13

utfall 
tom 2013

prognos 
totalt

beräknat 
avslutsår

Fleråriga projekt

InveSterIng
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balanSenhet va

relining 35 2 000 1 965 Årligen

Servisledningar Årligen

Inkomster 1 020 500 520

Utgifter 552 500 -52

Nettoinvestering -468 0 468

grevie-beden 198 -198 8 166 8 168 2013

gullåkra mosse 2013

Statsbidrag 9 943 1 778 8 165 3 555 11 720 11 720

Utgifter 10 599 10 169 -430 29 000 30 063 30 063

nettoinvestering 656 8 391 7 735 25 445 18 343 18 343

borggårds allé v/spv/dgv+ pst spv 5 321 6 011 690 10 000 13 304 13 304 2013

pihls väg uppåkra spv-ledn och pump 8 006 4 000 -4 006 7 400 9 788 9 400 2014

maskinvägen spv ledning och  pumpstn 114 -114 7 000 1 561 6 600 2015

kh-Stp spv-ledning och två pumpstn 6 592 3 698 -2 894 9 010 7 787 11 500 2014

foodialedningen dagvattenmagasin 3 000 3 000 3 000 3 000 2014

ledningar aspvägen med flera 443 -443 19 100 19 099 19 099 2013

hjärup spillvattenmagasin 1 282 2 000 718 3 500 4 234 4 234 2013

pumpstationer spillvatten 3 015 2 000 -1 015 6 000 3 102 9 100 2016

önsvala mätkammare 1 900 1 900 2 000 5 2 000 2014

ledningar betania med flera vtn/spi/dag 1 -1 550 8 550 2017

ledningar åkervägen hjärup 2 547 -2 547 5 557 5 557 2013

författarbyn 3 617 -3 617 4 905 20 000 2015

mölleberga vtn-spv-ledningar etapp 1 1 671 4 000 2 329 4 000 1 671 5 500 2014

processdator reningsverket 166 -166 2013

totalt va

Inkomster 10 963 2 278 8 685

Utgifter 44 159 39 278 -4 881

Nettoinvesteringar 33 196 37 000 3 804

totalt

Inkomster 16 872 17 978 -1 106

Utgifter 81 054 104 978 23 924

Nettoinvesteringar 64 182 87 000 22 818

Investeringsvolym mnkr 64 87 5

InveSterIngSredovISnIng  2013 
Redovisas i tkr

bokslut
2013

budget 
2013

avvikelse 
2013

kalkyl
bu -13

utfall 
tom 2013

prognos 
totalt

beräknat 
avslutsår

Fleråriga projekt

InveSterIng
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InveSterIng

kommentarer
Årets bruttoinvesteringar uppgår till totalt 81 
mnkr. De fördelas mellan kommunstyrelsen 15 
mnkr, tekniska nämnden skattefinansierad verk-
samhet 22 mnkr och balansenhet VA 44 mnkr.

Investeringarna har delvis finansierats genom 
infrastrukturersättning fyra mnkr, exploateringsbi-
drag två mnkr, statsbidrag tio mnkr samt anlägg-
ningsavgifter en mnkr.

Baldersskolan
Till den nya F-9-skolan har gjorts en satsning på 
inventarier i syfte att tillgodose skolans utökade 
elevantal men även att förbättra elevernas skol-
miljö. 
 
Malmövägen/Tingsvägen
Korsningen har i trafiksäkerhetsskapande syfte 
byggts om till en cirkulationsplats och samtidigt 
fått en grönare inramning.

Borggårds allé
Området har varit föremål för VA-ledningsrenove-
ring och fick därefter en ny gång- och cykelväg 
liksom en trädallé.

Pumpstation Gullåkra
Dagvattenpumpstationen som uppförts för att 
förbättra skyddet vid skyfall i centrala Staffans-
torp togs i bruk under året. Till investeringen har 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
lämnat ekonomiskt stöd med drygt 40 procent av 
utgifterna.

r
ä

k
en

Sk
a

pe
r



64

exploaterIngSprojekt
                                 netto, tkr

projekt-
kalkyl

redovisn. 
tom 2012

redovisn. 
2013

totalt red. 
131231

avvikelse 
red./kalkyl

projekt-
prognos

avvikelse 
progn./

kalkyl

Nevishög 13:13* 3 662 3 740 0 3 740 78 3 740 78

Biblioteksgården* 861 1 330 -11 1 319 458 1 319 458

Vikhem II 5 955 -10 797 -577 -11 374 -17 329 5 659 -296

Vikhem III A -9 580 11 130 -24 260 -13 130 -3 550 -7 914 1 666

Vikhem III B 54 045 0 3 302 3 302 -50 743 53 999 -46

Jakriborg II 2 159 -67 -1 -68 -2 227 2 159 0

Louiseberg 5 183 1 546 2 388 3 934 -1 249 5 747 564

Hjärup NO, gemensamt 0 -1 580 -85 -1 665 -1 665 -1 665 -1 665

Hjärup NO I 2 780 1 905 513 2 418 -362 2 419 -361

Hjärup NO II 0 0 -495 -495 -495 -495 -495

Nordanå Duvemåla 3 954 -168 -2 -170 -4 124 4 134 180

Hjärup BoCentrum 0 -8 418 -5 286 -13 704 -13 704 -13 704 -13 704

Rudolf Bååths väg 3 675 -4 632 -313 -4 945 -8 620 3 646 -29

Tyska krogen 700 0 -23 -23 -723 677 -23

Brågarps industriområde 0 9 413 188 9 601 9 601 12 730 12 730

Stp Företagspark 99 18 486 2 355 20 841 20 742 12 457 12 358

Västra infarten 0 -2 055 -280 -2 335 -2 335 -2 334 -2 334

Ljungs Handel* 0 -54 0 -54 -54 -54 -54

Fsk Åretruntbyn 74 -296 533 237 163 -113 -187

Drivm.st. Borggårdsrond. 37 -311 1 027 716 679 69 32

resultat 73 604 19 172 -21 026 -1 854 -75 458 82 476 8 872

*Projekt som avslutas 2013

exploaterIng

kommentarer
Nevishög 13:13
Projektet omfattade mark som i detaljplan från 
1988 är planerat för centrum och parkeringsända-
mål. Marken såldes till Staffanstorpshus AB för 
byggande av skola (Lilla och Stora Emilia). Projek-
tet omfattade även mindre utbyggnad av gång- 
och cykelbanor. Projektet avslutades 2013.

Biblioteksgården
Området ligger intill biblioteket i Staffanstorps 
tätort och utgör resterande del av Centrum etapp 
II. Området har bebyggts med bostäder, vilka är 
färdigställda. Projektet avslutas under 2013.

Vikhem II
Detaljplan för etapp II, har vunnit laga kraft. 
Projektering pågår under 2013. Området kommer 
att bebyggas parallellt med Vikhem III med start 
2015.

Vikhem III A
Planen har vunnit laga kraft och infrastrukturen 
ska vara färdigutbyggd sommaren 2014. Första 
bostäderna ska komma på plats under 2014. 

Vikhem III B
Samma detaljplan som III A. Detta område 
kommer att byggas ut efter Vikhem II och IIIA.

Jakriborg II
Marken ägs sedan tidigare av exploatör. Detalj-
plan för området antogs 2005. Exploateringsavtal 
träffades i samband med antagandet av planen. 
Enligt avtalet ska exploatören anlägga anslut-
ningsgata samt ny väg mellan Vragerupsvägen och 
riksväg 108. Exploatören har väntat med exploa-
tering på grund av andra egna pågående projekt. 
Byggstart beräknas ske tidigast 2015.
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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 exp-
loateringsavtal är tecknade. Försäljning inom 
första etappen pågår. För området gäller annat 
huvudmannaskap än kommunalt, bortsett från VA 
där kommunen är huvudman.

Hjärup No
Området ägs av Sveaskog som avser låta JM 
exploatera området. Totalt beräknas området 
kunna bebyggas med cirka 500 nya bostäder. Den 
första etappen omfattar cirka 130 enbostadshus 
och färdigställs våren 2014. 

Hösten 2014 förväntas byggnation av andra 
etappen påbörjas. I denna etapp finns även mark 
för skola.

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

Hjärup BoCentrum
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Ombyggnad av 
allmän plats är färdig.

Marken har anvisats till Riksbyggen genom 
anbudsförfarande. Då projektet har minskats till 
yta och antalet bostäder är prognosen ett under-
skott.

Byggstart av bostäder beräknas till hösten 2014.

Rudolf Bååths väg
Planen har vunnit laga kraft. Byggstart av bostä-
der beräknas till 2014.

I en första etapp kommer ett LSS-boende att 
byggas. Därefter kommer bostäder i radhusform 
att uppföras.

Tyska krogen
Detaljplan för ridverksamhet samt fyra småhus 
har vunnit laga kraft.

Brågarps industriområde
Ett av kommunen ägt område avsett för lättare 
industribebyggelse intill Industrivägen. Försäljning 
av tomter pågår, enbart enstaka tomter är kvar. 
Delar av gatunätet är redan iordningställt. En del 
av områdets mitt är planlagt som friluftsområde. 
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 Vesumsvä-
gen. Detaljplanen har reviderats för att på delar av 
området tillåta handel. Delar av gatunätet är 
iordningställt. Större delen av området har sålts 
till exploatörer. Ett fåtal tomter är idag bebyggda. 

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, Skåne-
plantor).

Västra Infarten
Området som är en del av Stanstorp 5:1 ägs av 
kommunen. Detaljplanen är antagen. För området 
anges ändamålen Industri, kontor samt bensinsta-
tion. Försäljning av mark till marknadsmässigt pris 
gör att projektet beräknas täcka sina kostnader.

Ljungs Handel
Detaljplan togs fram för att tillgodose handels- och 
parkeringsändamål. Plan- och exploateringsavtal 
har tecknats. Projektet avslutades under 2013.

Fsk Åretruntbyn Hjärup 
Detaljplan för ny förskola vann laga kraft under 
våren 2013. Hemsö Skolfastigheter byggde 
förskola som under hösten 2013 vilken nu är 
färdigbyggd och är verksamheten har flyttat in.

Drivmedelsstation Borggårdsrondellen
Detaljplan har tagits fram och vunnit laga kraft 
för en ny drivmedelsstation vid Borggårdsrondel-
len. Markarbeten är färdiga och byggnation 
förväntas vara klar våren 2014.

exploaterIng

r
ä

k
en

Sk
a

pe
r



66

förprojekt exploaterIng
                                         netto, tkr

förkalkyl
 

redovisning
tom  2012

redovisning
2013

Centrum etapp III* 0 -177 0

Jakriborg III 0 0 0

Åttan 14 580 -1 018 -7

Nevishög g:a skola 0 0 0

Sockerstan 0 -45 707 -4 736

Tågvägen/Spårvägen 1 790 -240 -550

Myllan, Vallby 0 -68 17

Annero 0 -2 386 -880

Bjällerupsvägen, Kyrkheddinge 3 900 -1 141 465

Åvägen, Kyrkheddinge -7 130 -1 010 -33

Uppåkra arkeologiska park 0 -461 0

Pihlängen 19 600 9 -513

Vikhem IV 0 -1 833 -140

Ängslyckan* 0 -11 0

Åttevägen 20 150 -1 281 -384

Äppelhagen II 0 -29 -300

G:a busstorget 0 -441 -118

Mellanvångsskolan* 0 -44 21

Bråhögsbadet 0 -87 -99

Åkerslundshusen 6 490 -224 -532

Industriområde Kyrkheddinge 0 -89 -544

Borggårdsskolan* 0 -13 13

Annero skola 0 0 -451

Väståkra 0 0 -524

resultat 59 380 -56 251 -9 295

*Projekt som avslutas 2013

kommentarer
Centrum etapp III
Projektet har skjutits på framtiden och därför 
avslutats 2013.

Jakriborg III
Etappen III av Jakriborgs utbyggnad har inte 
påbörjats då markägaren ännu inte begärt plan-
läggning.

Åttan
Verksamheten på Åttans idrottsplats har flyttats 
till nya Staffansvallen. Utbyggnaden av bostäder 
avvaktar flytt av kraftledningar och hästverksam-
het.

Nevishög g:a skola
Ingen aktivitet pågår i projektet.

Sockerstan
Planprogram för Sockerstan har varit på samråd 
till januari 2014. Uppskattningsvis inryms upp till 
1000 bostäder och verksamhetslokaler i Socker-
stan. Den största delen av upparbetad kostnad 
består av köpet av fastigheten. 

Tågvägen/Spårvägen
Planläggning har påbörjats för cirka 10-15 bo-
städer. Planen bedöms antas 2014.

Myllan Vallby
Detaljplanering pågår för cirka 10-15 bostäder. 
Planen bedöms antas under 2014.
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Annero
Detaljplanen behöver omarbetas efter beslut i 
Mark- och miljööverdomstolen. Planen innehåller 
cirka 60 bostäder i flerbostadshus.

Våren 2014 ska avtal tecknas med exploatör 
därefter ska ny granskning av detaljplan hållas.

Bjällerupsvägen, Kyrkheddinge
Detaljplanering pågår för cirka 50 bostäder. 
Detaljplan bedöms antas våren 2014.

Åvägen, Kyrkheddinge
Utredningar och förstudier pågår.

Uppåkra arkeologiska park
Ett planprogram är framtaget i anslutning till 
pågående utgrävning. 

Pihlängen
Detaljplanering pågår för cirka 100-140 bostäder. 
Planen förväntas antas våren 2014.

Vikhem IV
Utredningar för förskola pågår. Detaljplan ska 
påbörjas våren 2014.

Ängslyckan
Projektet har avslutats då nya utredningar behövs 
för att bedöma vad som är lämpligt att uppföra på 
platsen.

Åttevägen
Detaljplanering pågår för cirka 88 bostäder. 
Planen på samråd hösten 2013 och förväntas 
antas 2014.

Äppelhagen II
Detaljplanen var på samråd vid årsskiftet 2013/ 
2014 och förväntas antas hösten 2014. Innehåller 
cirka 20 bostäder.

G:a busstorget
Utredningar har genomförts kring flytt av bussta-
tionen i Staffanstorp. Det kommer att möjliggöra 
byggnation av bostäder på den nuvarande platsen. 
Tidiga utredningar pågår och detaljplan förväntas 
påbörjas under 2014.

 
Mellanvångsskolan
Planen har vunnit laga kraft och ombyggnad av 
skolan bedöms färdig till sommaren 2014.

Borggårdsskolan
Projektet har avslutats då Anneroskolan har ett 
större behov av ombyggnad.

Bråhögsbadet
Fastighetsägaren, Staffanstorpshus, har begärt 
planändring för att möjliggöra tillbyggnad av 
Bråhögsbadet.

Detaljplanearbete har påbörjats och inväntar nu 
utredningar kring tekniska lösningar för badet. 
Detaljplan bedöms fortsätta 2014.

Åkerslundshusen
Detaljplanen har varit på samråd och förväntas 
antas till sommaren 2014. Området beräknas till 
cirka 40 bostäder. 

Industriområde Kyrkheddinge
Detaljplanearbete har påbörjats. Förhandlingar 
pågår med arrendator. Samråd bedöms kunna 
hållas hösten 2014.

Anneroskolan
Detaljplanearbete pågår för att bygga ny skola där 
Annero skola ligger idag. Samråd hölls i januari 
2014 och detaljplan förväntas antas under hösten 
2014.

Väståkra
Detaljplan för ny trafikmatning mot den kom-
mande Vragerupsbron. I området kommer två 
bebyggelsekvarter att tillskapas. I ett första skede 
ska infrastrukturen planläggas och därefter tas en 
detaljplan fram för bebyggelse.
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polItISk verkSamhet
kommunfullmäktige

ordförande

Ewa Thalén Finné (M)

kommundirektör

Ingalill Hellberg

verksamhetsområde

Kommunfullmäktige

Stöd till politiska partier

Revision

Överförmyndarverksamhet

ekonomiska fakta (mnkr)
bokslut 

2013
budget 

2013
bokslut 

2012

Resultat 0,0 0,0 -0,4

Nettokostnad -3,1 -3,1 -3,4

Investeringsvolym 0 0 0

polItISk verkSamhet
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åretS reSultat
Totalt visar Politisk verksamhet ett bokslut i 
balans med budget.

Revisionen visar ett överskott i samband med 
färre upphandlade granskningar än budgeterat. 

Överförmyndarverksamheten visar ett under-
skott på grund av ersättningssystem för god man. 
Detta då det för ensamkommande flyktingbarn 
som uppnått myndighetsålder inte ersätts några 
kostnader.

Invigning av Balders-
skolan hösten 2013.
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gemenSam verkSamhet

gemenSam verkSamhet

kommunstyrelsen

ordförande

Christian Sonesson (M)

kommundirektör Stabschef

Ingalill Hellberg Henrik Lethin

nämndspecialister

Cecilia Jansson Intern service

Ann Rosell Personal

Pontus Borgstrand Exploatering

Roger Gustafsson Räddningstjänst

Mattias Hedenrud Medborgarkontor

verksamhetsområden

Nämnd och styrelse

Stabskontor

Valverksamhet

Kommunikation

Fastighetssamordning

Tillväxt, samhällsbyggnad

Arbetsmarknadsåtgärder

Konsumentvägledning

Bostadsanpassning

Räddningstjänst

Civilt försvar

måluppfYllelSe
Övergripande bedömning
Verksamhetsmålen bedöms i allt väsentligt vara 
uppfyllda. God ekonomisk hushållning uppnås 
inom kommunstyrelsens område med undantag 
för området Tillväxt som ger ett överskott. 
Tillväxtverksamheten har förseningar gentemot 
planering i projekten. 

ekonomiska fakta (mnkr) bokslut 
2013

budget 
2013

bokslut 
2012

Resultat KS -0,5 -2,7

Resultat KS mark 2,8 5,2

Nettokostnad KS -111,9 -111,4 -112,2

Nettokostnad KS mark 4,6 1,8 5,7

KS totalt -107,3 -109,6 -106,5

Investeringsvolym -14,2 -16,3 1,5

åretS reSultat

Det sammantagna resultatet för Kommunstyrelsen 
verksamhetsområde visar på 2,3 mnkr i överskott 
mot budget varav 2,8 mnkr avser resultat för 
markreserv/försäljning. Underskottet i Kommun-
styrelsens verksamheter med 0,5 mnkr beror till 
stor del av nedskrivningar av anläggningstillgångar 
som inte längre brukas samt nedskrivning av 
nedlagda kostnader i projektet nytt Ridhus.

nyckeltal (antal) bokslut 
2013

bokslut 
2012

bokslut 
2011

räddningstjänsten

Antal utryckningar 
Staffanstorp 305 296 284

Antal utryckningar 
Lomma 215 250 239

   
åretS vIktIgaSte händelSer
Arbetsmarknadsenheten har under året genomfört 
en mässa tillsammans med näringslivet ”Sikta rätt” 
med syfte att visa ungdomar på alternativ i yrkesli-
vet och därmed få dem att göra rätt studieval.

Antal platser gällande sommarpraktik har ökat 
till att nästan tillgodose samtliga sökande, stor 
hänsyn har tagits till unga med särskilda behov. 
Totalt har cirka 300 unga fått praktik både inom 
kommunen och hos privata företag. 

Under året har inget köp av mark genomförts. 
Huvudorsak är att det inte funnits objekt till salu 
som varit prisvärda eller uppfyllt krav på exempel-
vis tätortsnära belägenhet. Försäljning av mark 
uppgick till cirka fem mnkr under året.

Projektering och upphandling av Hjärups nya 
idrottsplats har genomförts. Första spadtaget togs 
under hösten och anläggningen beräknas stå färdig 
2014.

Hösten 2013 invigdes Baldersskolan (tidigare 
Centralskolan) och är därmed Staffanstorps 
modernaste skola. 

framtIden
Fortsatt utveckling av anläggningar för fritidsakti-
viteter. Hjärups IP och Hjärupspark är tillsam-
mans med Mellanvångsparken och Hagalidspar-
ken satsningar som ger möjlighet till idrott och 
rekreation. 

Arbete med att bygga om men även nytt 
gällande skollokaler pågår. Nya Mellanvångssko-
lan beräknas vara klar årsskiftet 2014/2015.
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teknISk verkSamhet
tekniska nämnden/Skattefinansierad verksamhet

ordförande

Berit Lagergren (M)

nämndspecialist

Ralp Hargemyr

verksamhetsområde

Teknisk nämnd

Fysisk och tekniskplanering

Gator, vägar och belysning

Parker, gång- och cykelvägar (gc-väg)

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

Nämndservice Teknik

Kommersiell verksamhet

Kommunikationer

måluppfYllelSe
Övergripande bedömning
Tekniska nämndens mål att utveckla en park är 
delvis uppfyllt genom att en del av Mellanvångs-
parken är projekterad. En mötesplats, Lindvägens 
park, har gjorts mer attraktiv. Framtagandet av en 
kommunövergripande vattenplan har påbörjats.  
Informationen om parker på kommunens hemsida 
har inte förbättrats.

ekonomiska fakta (mnkr) bokslut 
2013

budget 
2013

bokslut 
2012

Resultat 2,1 0,0 5,3

Nettokostnad 43,2 45,3 37,3

Investeringsvolym 16,8 33,7 20,6

åretS reSultat
Överskottet mot budget beror att på ny parkentrep-
renad för drift och skötsel liksom ny elleverantör 
till gatubelysningen minskat kostnaderna. Samti-
digt var vinterväghållningen omfattande och 
kostade mer än budgeterat.

nyckeltal (kr) bokslut 
2013

budget 
2013

bokslut 
2012

gator/vägar

Bruttokostnad kr/m2 16 15 14

parker/gång- och cykelvägar

Bruttokostnad kr/m2 6 7 7
   

teknISk verkSamhet

åretS vIktIgaSte händelSer
Den första etappen av Hagalids koloniområde 
färdigställdes. Vid Tingsvägens korsning med 
Malmövägen byggdes en cirkulationsplats. På 
Borggårds allé blev vägen med ny gång- och 
cykelväg klar.

Driftentreprenör för en ny period av drift och 
skötsel av grönytor upphandlades.

framtIden
Upphandling av ny driftentreprenör för skötsel av 
gator och vägar ska förberedas. Ett nytt elleve-
ransavtal för gatubelysning börjar gälla 2014.

Korsningen Vikhemsvägen-Kronoslättsvägen 
ska byggas om under det kommande året. I 
området för den kommande Hjärups rekreations-
park ska ett gång- och cykelstråk för förbindelse 
med Hjärups IP påbörjas.
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teknISk verkSamhet
tekniska nämnden/balansenhet va

ordförande

Berit Lagergren (M)

nämndspecialist

Ralp Hargemyr

måluppfYllelSe
Övergripande bedömning
Målet att genomföra budgeterade investeringar 
har uppfyllts gott och väl belopps- och volymmäs-
sigt men omprioriteringar mellan projekten har 
varit nödvändiga. Andra projekt har prioriterats 
framför avloppsanslutningen av Stora Möllebergas 
fastigheter. Överföring av ledningsdokumentation 
till VA-banken pågår kontinuerligt.

ekonomiska fakta (mnkr) bokslut 
2013

budget 
2013

bokslut
2012

Resultat 6,3 5,0 -7,9

Investeringsvolym 33,2 37,0 42,6

åretS reSultat
Budgetavvikelsen är en följd av restriktivitet med 
underhållsåtgärder till förmån för eventuella akuta 
åtgärder och regresskrav efter gamla översväm-
ningsskador. Vattenförsäljningen ökade och 
avgiftsintäkterna blev högre än budgeterat.

Bruttoinvesteringarna uppgick till 44 mnkr. 
Myndigheten för samhällsberedskap lämnade 
betydligt större ekonomiskt bidrag än utlovats till 
Gullåkra pumpstation. Det gjorde att nettoinveste-
ringssumman ändå kunde hållas lägre än budget.
Årets ekonomiska resultat främjar planen att 
förbättra det egna kapitalet, vilket uppgår till -8,3 
mnkr (-14,6) vid utgången av 2013. Bedömningen 
är att det egna kapitalet kommer att hamna i 
balans under 2017.

nyckeltal (kr) bokslut 
2013

budget 
2013

bokslut
2012

Bruttokostnad kr/m3 köpt 
vatten 9 6 9

Bruttokostnad kr/m3 renat 
vatten 14 11 15

teknISk verkSamhet

åretS vIktIgaSte händelSer
I augusti invigdes den nya dagvattenpumpstatio-
nen vid Gullåkra.

Nya pumpstationer har även byggts i Kyrkhed-
dinge, Kvärlöv, St Uppåkra Grevie och vid Dragon-
vägen. Samtidigt genomfördes ledningsrenoveringar 
på sträckorna Kyrkheddinge-Staffanstorp och St 
Uppåkra-Hjärup.

Arbetet med bortkoppling av tillskottsvatten 
inleddes i Författarbyn och många fastighetsägare 
gjorde omkopplingar under hösten.

Kommunfullmäktige beslutade att reningsverket 
ska kvarstå i kommunens ägo men ett förvaltnings- 
avtal med Staffanstorps Kommunfastigheter AB är 
upprättat.

framtIden
Arbetet med bortkoppling av tillskottsvatten för 
att säkerställa ett hållbart spillvattennät kommer 
att fortsätta i både Hjärup och Staffanstorp.

Framtida utbyggnad av bebyggelse och närings-
liv frestar på ledningsnätets kapacitet. De kom-
mande åren kommer att präglas av både renove-
ringsarbeten och nyproduktion.

Samarbetet med gata/park för att utveckla 
fördröjningsdammar och diken till anläggningar 
som skapar mervärden för medborgarna fortsätter.
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teknISk verkSamhet

teknISk verkSamhet

tekniska nämnden/balansenhet renhållning

ordförande

Berit Lagergren (M)

nämndspecialist

Ralp Hargemyr

måluppfYllelSe
Övergripande bedömning
SYSAV informerade i dagspressen om möjligheter/
beteenden som bidrar till avfallsminimering. 

Mängden hushållsavfall minskade med sex kg 
per kommuninvånare.

ekonomiska fakta (mnkr) bokslut 
2013

budget 
2013

bokslut 
2012

Resultat 0,0 -0,5 0,2

   
åretS reSultat
Kostnaderna för återvinningscentralen, som 
avgörs av lämnade mängder, uppgick inte till 
budgeterat belopp.

nyckeltal (kr) bokslut 
2013

budget
2013

bokslut 
2012

Avfall från hushållen, 
kg/invånare 227 240 233

Avfall vid återvinnings-
central, kg/invånare 348 350 328

   

åretS vIktIgaSte händelSer
Samlaren, ett skåp för insamling av småbatterier, 
glödlampor och mindre elektronik placerades ut i 
fyra olika livsmedelsbutiker.

framtIden
Tillsammans med SYSAV och dess ägarkommuner 
ska en ny renhållningsordning tas fram.
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Insamling av bland annat mindre elektronik kan ske i Samlaren.



73

SamarbetSnämnd 2

SamarbetSnämnd 2

Samarbetsnämnd 2

ordförande

Christian Sonesson (M)

nämndspecialist

Ingalill Hellberg

verksamhetsområde

Fysisk och teknisk planering

måluppfYllelSe
Övergripande bedömning
Nämndens mål avseende utveckling och fördjupat 
samarbete mellan samarbetskommunerna Käv-
linge och Staffanstorp, samt hög kvalitet i verk-
samheten, har uppfyllts.

ekonomiska fakta (mnkr) bokslut 
2013

budget 
2013

bokslut 
2012

Resultat 0,8 0,0 0,5

Nettokostnad 0,9 1,7 1,3

åretS reSultat
Överskottet beror främst på att enheten sålt mer 
tjänster än budgeterat.
 

åretS vIktIgaSte händelSer
Utveckling och spridning av karttjänster och 
kunskap i organisationerna har fortgått under 
året. Internutbildningar i ArcGIS har genomförts i 
egen regi.

Den historiska kartan med Swipefunktion 
utsågs till Årets digitala karta 2013 vid Kartda-
garna och var även Sveriges bidrag vid en interna-
tionell kartografisk konferens.

Geoinfo har medverkat i en rad skilda projekt 
som Ruttningsanalys för matleveranser, Renhåll-
ning, Sammanhållen bebyggelse och områdesbe-
stämmelser, Parkeringsplan, Städupphandling samt 
migrering till Microsoftmiljö och IT-samordning 
Miljö & Teknik.

framtIden
Arbetet med utveckling och effektivisering av den 
kommungemensamma organisationen kommer att 
fortsätta.

Avtalssystem med koppling till kartsystemet 
Solen kommer att införas under 2014. Utbildningar 
i Solen och ArcGis kommer att erbjudas kommu-
nernas anställda. Mycket arbete kommer att 
läggas på uppgradering av system, databaser och 
serverkonfigurationer.
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mIljö- och SamhällS-
verkSamhet

mIljö- och SamhällSverkSamhet

miljö och samhällsbyggnadsnämnden

ordförande

Bertil Persson (M)

nämndspecialist

Dick Johansson

verksamhetsområden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd

Fysisk och teknisk planering

Miljö- och hälsoskydd

måluppfYllelSe
Övergripande bedömning
Nämndens mål avseende handläggningstiden för 
bygglov har uppnåtts, den genomsnittliga hand-
läggningstiden har varit 13,6 dagar. I alla planupp-
drag som krävt samråd har sådana hållits. Miljö- 
och hälsoverksamheten har uppfyllt målet att följa 
tillsyns- och kontrollplanen  med undantag för 
delar av livsmedels- och hälsoskyddstillsynen. 
Målet angående tidseffektiv, rättssäker och trygg 
handläggning har inte utvärderats. Kvalitetsdekla-
rationer har upprättats men inte publicerats.

ekonomiska fakta (mnkr) bokslut 
2013

budget 
2013

bokslut
2012

Resultat 0,8 0,0 0,9

Nettokostnad -1,7 -0,9 -1,8

   
åretS reSultat
Överskottet mot budget beror på högre intäkter 
från bygglovsverksamheten och på att projektet 
Strategi för hembygd inte kunnat förbrukas under 
året.

nyckeltal (procent)
bokslut 

2013
budget 

2013
bokslut 

2012

Miljö- och hälsoskydd, 
avgiftsfinansieringsgrad 37 36 39

Bygglov, kostnadstäck-
ning 91 90 112

åretS vIktIgaSte händelSer
Under året har nio nya planeringsuppdrag tillkom-
mit, men bara tre detaljplaner har antagits och 
vunnit laga kraft.

Antalet bygglovsärenden har varit färre (298) 
än genomsnittligt, men fler än föregående år.

Miljöenheten har prioriterat tillsyn av kemiska 
produkter i detaljhandeln och tillsyn av förskolor 
och lantbruk. Projektet Focus on Food som 
stöttats av EU har avslutats och kan konstatera att 
det finns skillnader i de deltagande ländernas 
synsätt.

framtIden
Omkring åtta-nio planeringsuppdrag i enlighet 
med Projektkatalog Tillväxt 2012-2021 kommer 
att påbörjas och sannolikt även ett mindre antal 
detaljplaner initierade av externa intressenter. 
Plan- och byggenheten kommer också att delta i 
flera övergripande projekt, bland annat utveck-
lingen av Sockerbruksområdet, Västra Hjärup, 
Strategi för hembygden, Strategi för Stadsliv samt 
4-spårsutbyggnaden i Hjärup.

För att förbättra servicenivån vad gäller e-han-
tering kommer utredning kring digitalt arkiv och 
e-tjänster att prioriteras.

Kvalitetsdeklarationer kommer att publiceras.
Arbetet med Staffanstorpsdelen av Strategi för 

Hembygd – för den byggda miljön ska avslutas 
2014 och därefter kommer Hjärup samt större och 
mindre byar att behandlas. Programmet ska bland 
annat kunna ge råd och riktlinjer till medborgarna.

 Miljöenhetens tillsynsverksamhet ska bland 
annat inriktas på smycken i detaljhandeln, inom-
husmiljön i skolor och ledningsnät.

Miljöenheten kommer att delta i ett regionalt 
samarbete om energieffektivisering i skånska 
företag liksom fortsatt 5-yes-samarbete.
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kultur- och frItIdS-
verkSamhet

kultur och frItIdSverkSamhet

kultur- och fritidsnämnden

ordförande

Eric Tabich (M)

nämndspecialist

Mats Schöld

verksamhetsområden

Kultur- och Fritidsnämnd

Bidrag, ungdomsorganisationer

Föreningsutveckling

Allmän kulturverksamhet

Bibliotek

Musikskola

Inomhusanläggningar

Utomhusanläggningar

Bråhögsbadet

NS kultur och fritid

måluppfYllelSe
Övergripande bedömning
Kultur- och fritidsverksamhetens ambition är att 
kommuninvånarna, framför allt genom eget 
engagemang, ska ges möjlighet till upplevelser. 
Inriktningen är att i första hand stödja barn och 
ungdomar. 

Alla föreningar har erbjudits kvalificerad 
föreningsutveckling genom avtal med Skåneidrot-
ten, i samarbete med kommunerna Kävlinge och 
Lomma.

Enligt målsättningen har NKI-undersökningar 
gjorts på Biblioteket och Bråhögsbadet. Konsthal-

len har genomfört totalt sju konstutställningar 
under 2013. Målet var sex konstutställningar. 

Strax innan årsskiftet påbörjades byggnationen 
av Hjärups idrottsplats. Många enskilda vänorts-
utbyten, både idrottsliga och kulturella, har 
genomförts under 2013. Bland annat konstutställ-
ning och idrottsliga barn- och ungdomsutbyten.

ekonomiska fakta (mnkr) bokslut 
2013

budget 
2013

bokslut 
2012

Resultat 0 0 0

Nettokostnad 31,7 31,7 32,6

åretS reSultat
För verksamhetsåret 2013 uppvisar Kultur- och 
fritidsnämnden ett positivt resultat på 58 tkr. 

åretS vIktIgaSte händelSer
Under 2013 har byggnationen av Hjärups nya 
idrottsplats påbörjats. Musikskolecheckssytemet 
infördes i augusti 2013 med totalt sex nya utfö-
rare. I samverkan med föreningslivet arrangerades 
Föreningarnas dag samt ett motionslopp mellan 
Hjärup och Staffanstorp. Projektet ”Express 
yourself” genomfördes i samverkan med Social-
nämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

framtIden
Hjärups Idrottsplats ska färdigställas och invigas. 
Vänortsturnering i handboll planeras att genom-
föras under våren 2014. Under 2014 kommer 
också en ny mellanstor idrottshall att färdigställas.  
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barn- och utbIldnIngS-
verkSamhet

barn- och utbIldnIngSverkSamhet

barn- och utbildningsnämnden

ordförande

Nino Vidovic (M)

nämndspecialister

Inga-Britt Henriksson, Jens Jording

verksamhetsområden

Barn- och utbildningsnämnd

Förskoleverksamhet

Familjedaghem

Fritidshem

Förskoleklass

Grundskola

Obligatorisk särskola

Gymnasieskola

Gymnasiesärskola

Vuxenutbildning

Särskilda insatser

Korttidsskolan

Resurscentrum

Gemensam administration

måluppfYllelSe
Övergripande bedömning
Samtliga mål inom nämndens verksamhetsområde 
är uppfyllda och kommunen hamnar på fjärde 
plats i undersökningen Årets skolkommun. 

Målet med att följa upp arbetet med kvalitetsni-
vån för läs- och skrivinlärningen i årskurs 3 är 
uppfyllt. Samtliga skolor/ förskolor har rutiner för 
ett eget systematiskt kvalitetsarbete och nämnden 
har planenligt fattat beslut om hur återkopplingen 
till huvudmannen ska ske. 

Andelen behöriga elever i kommunen till 
gymnasiet är enligt den officiella statistisken 95,3 
procent (2013), att jämföra med 96,5 procent 
(2012). Jämförelsetal: riket 87,6 procent (2013). 
Det genomsnittliga meritvärdet har ökat från 
225,5 (2012) till 229,7 (2013). Jämförelsetal: riket 
213,1.

ekonomiska fakta (mnkr) bokslut 
2013

budget 
2013

bokslut 
2012

Resultat 1 0 0

Nettokostnad -536 -537 -518

Investeringsvolym 0 0 0

åretS reSultat
Nämndens bokslut för 2013 visar i sin helhet ett 
positivt resultat. Jämfört med tidigare år har 
intäkterna varit högre än budgeterat. Detta beror 
bland annat på att avtalsersättningen från Social-
nämnden till Resurscentrum påverkar Barn- och 
utbildningsnämndens bokslut positivt på intäkts-
sidan. 

Vidare har intäkterna för taxor och avgifter 
varit högre med anledning av att det funnits fler 
barn/elever i verksamheterna. Ytterligare faktorer 
som påverkat intäkterna är bidrag för Yrkesvux 
och Lärlingsvux, ökad försäljning av verksamhet 
till andra kommuner och något ökade momsintäk-
ter. Nämnden har även haft medel till sitt förfo-
gande i ett driftsprojekt från 2012 för inrättande 
av ett Skoldatatek/Digitek, finansierat av Special-
pedagogiska skolmyndigheten.

På kostnadssidan är avvikelserna i nämndens 
bokslut i huvudsak kopplade till att det finns fler 
eller färre barn/elever i verksamheterna i förhål-
lande till budget. Trenden med en kraftig ökning 
av antalet barn i förskola avtog i samband med 
halvårsskiftet och ökade därefter mer kontrollerat. 

Större positiva avvikelser finns framförallt inom 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen med 
anledning av ett minskat antal elever efter halvårs-
skiftet, och betydligt färre elever på de dyrare 
yrkesförberedande programmen. Inom ramen för 
vuxenutbildningen beror avvikelsen främst på de 
ökade intäkterna och att fler studenter hoppat av 
sina studier. Större positiva avvikelser finns även 
inom verksamheterna grundskola, grundsärskola, 
gymnasiesärskola.
Av nämndens, under året prognostiserade över-
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barn- och utbIldnIngSverkSamhet

skott, har 1 500 tkr använts för en satsning på 
digitala lärverktyg i förskolan och grundskolans 
lägre åldrar. Medel har även används för att 
uppfylla nämndens ansvarsområden i mandat-
periodbeställningen.

nyckeltal (kr) bokslut 
2013

budget 
2013

bokslut 
2012

Nettokost/barn och elev i verksamhet

Förskola 88 270 88 893 87 910

Familjedaghem 88 466 70 416 85 960

Grundskola 71 517 73 165 72 884

Gymnasieskola 100 228 110 199 102 830

Grundsärskola 275 208 256 666 258 857

åretS vIktIgaSte händelSer
Resultatmässigt uppvisar kommunen fortsatt högt 
meritvärde i årskurs 9 och hög behörighet till 
gymnasiet.

Skolinspektionen avslutade sin tillsyn av 
kommunen i april och på en övergripande nivå 
visade tillsynen på en hög kvalitet i kommunens 
verksamheter. Efter ett omfattande arbete med de 
nya styrdokumenten har nu alla verksamheter 
rutiner för ett systematiskt kvalitets- och uppfölj-
ningsarbete. Nämnden har även fattat beslut om 
rutiner för uppföljning på huvudmannanivå.

Vidare har nämnden även satsat på kvalitets- och 
resultathöjande åtgärder såsom studiecoachning och 
sommarskola och på fortsatt utveckling på verk-
samhetsnivå av digitala verktyg i förskola och skola.
Under året har även samarbete och samverkan, 

såväl inom som med utomstående aktörer, intensi-
fierats. Exempel på detta är uppstart av projektet 
Ungas hälsa (ett samarbete mellan barn och 
utbildning, förebyggande enheten och Region 
Skåne), förnyat samverkansavtal och fördjupat 
samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin samt 
ny ramöverenskommelse om samverkan med 
Region Skåne gällande psykisk ohälsa. 

framtIden
Under 2014 kommer det att vara fokus på man-
datperiodbeställningens sista år inom området 
Barn och ungas lärande och välmående.

Satsningen på och utvecklingen av digitala 
verktyg och skolbiliotek i förskola och skola 
fortsätter, likaså satsningen på kvalitets- och 
resultathöjande åtgärder såsom studiecoachning 
och sommarskola.

Under 2014 kommer det att ske tillsyn av de 
fristående förskolorna och i början av året tillsätts 
de första förstelärartjänsterna i kommunen

Ytterligare ett fokusområde kommer att vara 
fortsatt kartläggning och inventering av barn- och 
elevströmmar i processen mot framtida behov 
inom områden såsom lärmiljöer, skolskjutsar och 
barn/elever i behov av stöd samt ekonomiska 
konsekvenser.

Vidare planeras ett fördjupat samarbete med En 
skola på vetenskaplig grund inom ramen för 
Kommunförbundet Skåne.
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SocIal verkSamhet

SocIal verkSamhet

Socialnämnden

ordförande

Liliana Lindström (M)

nämndspecialister

Ingela Löfberg

Hillevi Ventura

verksamhetsområden

Politisk verksamhet

Föreningsbidrag

Gemensam verksamhet – Socialtjänst

Individ- och familjeomsorg

Förebyggande enheten Barn och Unga

Socialpsykiatri

Vård och omsorg om äldre

Vård och omsorg om funktionshindrade

måluppfYllelSe
Övergripande bedömning
Socialnämndens mål avseende Individ- och 
familjeomsorg är uppfyllda med fullgott resultat. 
Målen för Vård och omsorg avseende upplevelse 
av trygghet i omsorgen och att nutritionsbedöm-
ning ska erbjudas alla i hemteamet är uppfyllda. 
Målet att anhöriga vars närstående beviljats 
avlösning eller växelvård ska känna trygghet med 
insatsen är endast delvis uppfyllt. Enkätundersök-
ning är genomförd i januari 2014 men resultatet 
är inte färdigställt.

Förebyggandeenhetens arbete för att svara mot 
Socialnämndens mål att minska antalet vårdnads-
utredningar har varit att erbjuda gruppverksamhe-
ter till barn och föräldrar. Detta har medfört att 
antalet vårdnadsutredningar i Staffanstorp inte har 
ökat i samma utsträckning som tingsrättens 
statistik av antalet vårdnadstvister.

ekonomiska fakta (mnkr) bokslut 
2013

budget 
2013

bokslut 
2012

Resultat 1,8 0 5,1

Nettokostnad 202,1 204,0 193,6

Investeringsvolym 0 0 0

åretS reSultat
Socialnämnden visade under 2013 en positiv 
avvikelse mot budget med totalt 1,8 mnkr, vilket 
innebär 0,9 procent av nettobudgeten. En anled-
ning till den positiva avvikelsen är att antalet 
placeringar i familjehem varit färre och kostna-
derna för institutionsplaceringar för barn och unga 

inom Individ- och familjeomsorgen har kunnat 
minskas genom att barnens behov har kunnat 
tillgodoses via andra lösningar. Även vuxenvården 
har gett ett överskott och orsakerna till detta är 
färre institutionsplaceringar, inga LVM-ärenden 
och lägre kostnader för vandrarhem. Inom fritids-
verksamheten beror överskottet på lägre personal-
kostnader bland annat med anledning av att 
tjänstledig personal ersatts med vikarier som är 
lägre lönesatta, samt på färre timanställningar.

Inom Vård och omsorg har under året antalet 
personer med behov av hemtjänst ökat. Även 
vårdtyngden på korttidsenheten har ökat, vilket 
inneburit behov av periodvis utökning av beman-
ningen. Satsningarna på stödformer för att äldre 
ska kunna bo kvar hemma har medfört en minsk-
ning av efterfrågan på särskilt boende. LSS-verk-
samheten visar ett positivt resultat.

nyckeltal (kr) bokslut 
2013

budget 
2013

bokslut 
2012

Familjehem kostnad/ vårddygn

Barn och ungdom 515 609 648

Kostnad vårddygn/vuxna 1 384 1 855 1 897

Kostnad vårddygn/barn 2 442 3 113 3 154

Klöverlyckan 524 045 536 372 520 105

Magnoliagården 527 235 487 403 495 640

Pilegården 503 970 488 766 528 560

Enskilt vårdhem 553 225 559 538 538 174

LASS-kostnad/person 283 370 298 429 279 847

åretS vIktIgaSte händelSer
Individ- och familjeomsorgen
Ny lagstiftning (socialtjänstlagen) 2013 inom 
området familjehem samt barn och unga har krävt 
mer personalresurser. Den personalresurs som 
tillsatts har medfört att inga utredningar blivit 
sena och att kvaliteten vid placering i familjehem 
förbättrats och kostnader för konsulentstödda 
hem minskat. 

Ny lagstiftning (socialtjänstlagen) området 
ekonomiskt bistånd from juli 2013 innebär att 
vissa inkomster inte ska medräknas fullt ut. Detta 
gör att kostnader för ekonomiskt bistånd inte 
minskat i den utsträckning som var tänkt. 

Uppföljning via instrumentet u-båten visar på 
mycket bra resultat på kombinationen behand-
lingshem samt den återfallsprevention som erbjuds 
internt. 

Arbete med föräldrastöd till missbrukare har 
startats upp.
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SocIal verkSamhet

Avtal med barn och ungdomspsykiatrin samt 
vuxenpsykiatrin har upprättats under året.

Förebyggande enhet barn och unga 
I december 2012 flyttade Fältgruppen och Fenix 
tillsammans in i nya lokaler. Denna fysiska närhet 
har förstärkt samarbetet under 2013 och givit en 
mycket kort väg för de ungdomar och föräldrar 
som Fältgruppen möter till rådgivande insatser hos 
Fenix. Ett ökat samarbete med föreningslivet i 
enlighet med mandatperiodsbeställningen har gett 
resultat i ökat antal gemensamma aktiviteter för 
målgruppen 10-12-åringar. 

Inom Förebyggande enheten har ett arbete med 
att tillvarata de olika yrkesgruppernas kompetens 
initierats under 2013. Detta för att komplettera 
och berika varandra vid aktiviteter, så som som- 
markollo och andra lovaktiviteter, kulturnatt samt 
gruppaktiviteter som rör den gemensamma 
målgruppen.  

Vård och omsorg 
Ett hemteam har etablerats under året för att 
skapa trygg och säker återgång till vårdtagarens 
eget hem efter sjukhusvistelse. Antalet personer 
med behov av hemtjänst har ökat under året och 
behovet av särskilt boenden minskat. En trygg-
hetsresa till Spanien för närstående och anhöriga 
har genomförts under året.

Vård och omsorg om funktionshindrade 
Verksamheten Torget 5 har övergått till kommunal 
regi. Inom socialpsykiatrin har ett nytt arbetssätt 
införts, Case Management för boendestödjarna 
vilken ska utgå från brukarens styrkor och öka 
aktivitetsförmågan. LSS-verksamheten har flyttat 
till nya lokaler på Kronoslättsvägen under verk-
samhetsåret.  

framtIden
Individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgen ska arbeta med 
familjeperspektiv i missbruksvården.

Arbetet fortsätter med att fokusera på  kvalitet 
vid rekrytering och utbildning av familjehem. 
Även komptensutvecklingen för socionomer som 
arbetar med utredningar avseende barn och unga 
fortsätter.

Individ- och familjeomsorgen arbetar fortsatt med 
att förebygga inlåsningseffekter i bidragsberoende i 
nära samverkan med arbetsmarknadsenheten.

Från och med 2014-01-01 är kommuner 
skyldiga enligt ny lagstiftning att ta emot ensam-
kommande barn. 

Förebyggande enheten
Nya skollagen innebär att socionomkompetens 
även ska erbjudas till lägre skolklasser, vilket 
medför ett behov av utökning av ”socionom i 
skola”-tjänster.

Vård och omsorg om äldre
Kommunen kommer att ackreditera sig som 
kundvalsutförare och startar denna verksamhet i 
mars. Ny demensdagvård, Wibergsträffen, öppnar 
i början av februari 2014. En växelvårdsenhet för 
personer med demenssjukdom öppnar i början av 
2014. 

Vård och omsorg om funktionshindrade 
Inom socialpsykiatrin startar ett projekt där 
arbetsterapeut tillsammans med boendestödjare 
ska verka för ökad samverkan mellan aktörer och 
utveckla stödet för målgruppen.

Planering för start av nytt LSS boende Rudolf 
Bååths väg, preliminärt klart i början på 2015.
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kommunStYrelSenS
reSultatenheter

kommunStYrelSenS reSultatenheter

kommunstyrelsen 

ordförande 

Christian Sonesson (M)

produktionschefer

Anci Stierna

Cecilia Jansson

Mats Schöld

verksamhetsområden

Produktion av service sker inom:

Bad 

Bibliotek 

Ekonomi

Förskoleverksamhet 

Kostverksamhet

Musikskola

Reningsverk

Skolbarnsomsorg 

Skolverksamhet 

Vid utgången av 2013 fanns 28 resultatenheter.

åretS reSultat
ekonomiska fakta (mnkr) bokslut 

2013
bokslut 

2013

Årets resultat -2,6 -3,0

Resultatöverföring 1,8 0,9

Eget kapital -0,7 -2,1

Förskola och skola
Årets resultat visar på ett minus på cirka två mnkr 
avseende skola/förskola. Detta är ett resultat i nivå 
med föregående år. 

Under 2013 har det funnits 22 resultatenheter. 
Fjorton enheter har bättre utfall och åtta har 
sämre utfall än budgeterat resultat. Vid utgången 
av 2013 visar elva enheter positivt resultat, 5,2 
mnkr, och elva enheter visar vid samma tidpunkt 
negativa resultat på tillsammans 8,8 mnkr. Fyra 
enheter har upphört under 2013, vilka står för 
merparten av de negativa resultaten. 

Bokslut 2013 är som helhet mer positivt än vad 
senaste prognosen visade på. Både högre intäkter 
än förväntat, bland annat för utökad timplan i 
matematik, och lägre kostnader, bland annat för 

IT, har bidragit till resultatet. 

Kultur och fritid
Bokslut 2013 är positivt. Samtliga enheter genere-
rade positiva resultat. Tillsammans har Bråhögs-
badet, Musikskolan och Biblioteket ett överskott 
på 0,4 mnkr.

I och med införandet av Musikskolechecksyste-
met så har den kommunala Musikskolan utökat 
sin verksamhet. 

Övriga
Sammantaget uppvisar övriga resultatenheter – 
kost, ekonomi och reningsverk – ett resultat på -0,9 
mnkr. Kostenhetens negativa resultat på -0,6 mnkr 
förklaras främst av väsentligt högre livsmedels-
priser samtidigt som portionspriset varit oföränd-
rat under ett flertal år. Ett höjt portionspris (+3 
procent) kombinerat med nedläggningen av ett 
tillagningskök bedöms medföra ett balanserat 
resultat 2014. Kommunfullmäktige har beslutat 
att överlåta reningsverket till Staffanstorps 
Centrum AB. Resultatenheten uppbär ett ackumu-
lerat kapital på 0,4 mnkr som nu återförs till 
VA-verket, vilket förklarar det negativa resultatet. 

åretS vIktIgaSte händelSer
Förskola och skola
Staffanstorps kommun kom på fjärde plats i 
Lärarförbundets skolranking av skolor i Sverige. 
Glädjande är också att andelen behöriga till 
gymnasiet har ökat.

Kommunens första F-9 skola, Baldersskolan, 
startade sin verksamhet i augusti månad och 
därmed avslutades Bråhögsskolan och Centralsko-
lan. Byggnationen av den nya Mellanvångsskolan 
kom igång under 2013 och den beräknas kunna 
tas i bruk i november 2014. Kometskolan flyttade 
till nya lokaler i Brågarpshuset där även Resurs-
centrum barn och familj samt Korttidsskolan 
finns. Hagalidsskolans profilklass med fotbollsin-
riktning, ett samarbete med MFF Fotbollsaka-
demi, startade under 2013.

Under 2013 har arbetet med implementering av 
den nya läroplanen och den nya skollagen med 
nya kursplaner och nytt betygssystem fortgått. 
Mycket kraft har lagts på att utveckla metoder för 
de barn och elever som behöver extra stöd för sin 
utveckling. Flertalet av pedagogerna på våra 
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förskolor har gått utbildning i ”tecken till stöd”, 
ett sätt att förstärka språkutvecklingen hos 
barnen. Förskolorna har också påbörjat arbetet 
med att skapa en gemensam förståelse för det 
pedagogiska uppdraget och att utveckla ett 
verktyg för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Våra matematiklärare har deltagit i Matematik-
lyftet, en statlig satsning för att höja kompetensen 
hos lärarna och satsningen på IT i förskola och 
skola har fortsatt under 2013. 

Åtta förstelärare har utsetts i Staffanstorps 
kommun. Fokus i tjänsterna ska ligga på det 
pedagogiska hantverket och de ska visa inspire-
rande undervisningssituationer och goda exempel.

En ny lärplattform har köpts in och introduce-
rats för alla skolor. 

Skolinspektionen har genomfört en inspektion 
av förskola och skola under 2013 och de brister 
som påtalades är nu åtgärdade. 

Under 2013 beslutades det om en ny skolorga-
nisation (åk F-6). Denna kommer att gälla från 
höstterminen 2014.

Kultur och fritid
Bråhögsbadet har investerat i nya startpallar, linor 
och ångtvätt. Nya spännande vattenaktiviteter har 
även gjort att nya besökare har tillkommit. Under 
hösten 2013 genomförde Bråhögsbadet en NKI-
undersökning.

Musikskolechecksystemets infördes HT 2013 
vilket har inneburit stora verksamhetsförändringar. 
Musikskolansdag i Balders hage och utbyte med 
vänorten Grimmen har varit viktiga händelser 
under 2013.

Under våren 2013 genomförde Biblioteket en 
NKI-undersökning. 

Övriga
Prognosmodulen har vidareutvecklats så att all 
ekonomisk rapportering numer görs i verktyget. 
Under hösten har dubbelarbetet vid bokförings-
mässiga rättningar byggts bort genom att dessa 
numer hanteras elektroniskt. Ett verktyg för att 
stärka den interna kontrollen i samband med 
leverantörsbetalningar har införskaffats. 

framtIden
Förskola och skola
I augusti 2014 sjösätts den nya skolorganisationen 
F-6 och en nybyggd Mellanvångsskola står klar 
samma höst. Projektering för att bygga en ny 
Anneroskola för att möta framtidens behov av 
lärmiljöer kommer att påbörjas under 2014 och 
inom en relativt snar framtid kommer även en ny 
skola att byggas i Hjärup.

En ny lärplattform kommer under 2014 att börja 
användas av alla skolor.

Vi påbörjar processen med att utse fler förstelä-
rare under 2014, Matematiklyftet fortsätter och vi 
kommer att arbeta för att utveckla våra skolbib-
liotek.

Kyrkbyns och Borggårds förskolor är från och 
med 1 januari 2014 sammanslagna till en resultat-
enhet.

Kultur och fritid
I enlighet med den nya bibliotekslagen kommer en 
särskild uppmärksamhet åt barn och unga med 
målsättning att främja deras språkutveckling och 
stimulera till läsning. Biblioteket kommer att 
arbeta brett och söka stöd i andra verksamheter i 
kommunen.

Inom 5yes samarbetar biblioteken i en förstudie 
som undersöker möjligheterna att införa en 
gemensam sökkatalog. Förstudien ska färdigställas 
i oktober 2014.

2014 kommer att innebära fortsatt arbete inom 
Musikskolechecksystemet för Musikskolan. Två 
nya utförare har tillkommit vilket innebär en ökad 
konkurrens. 

Utredningen kring Bråhögsbadets framtid 
förväntas bli klar, vilket kan få stora konsekvenser 
för verksamheten.

 
Övriga
Från och med höstterminen 2014 kommer ett 
vegetariskt alernativ erbjudas samtliga årskurser 
varje dag. 

Kostsektionen kommer att, tillsammans med 
SYSAV och ett flertal andra skånska kommuner, 
fortsätta sitt gemensamma arbete för att minska 
svinnet i köken och matsalarna. 

Utvecklingen av kostdatasystemet kommer att 
fortsätta med bland annat införande av TV-skär-
mar i matsalarna för presentation av matsedlar, 
nyheter med mera.

Ekonomiutbildningar kommer att fortsätta 
erbjudas löpande någon gång per år och ett internt 
nätverk för granskningsattestanter kommer att 
starta upp under 2014. Resultatenhet ekonomi 
kommer att avvecklas från och med 2015.

v
er

k
Sa

m
h

et
Sb

er
ä

tt
el

Se



82

kommunStYrelSenS reSultatenheter

v
er

k
Sa

m
h

etSb
er

ä
ttelSe

                                       
reSultatenheter

resultat- 
överföring 

tom 2012 budget 2013
bokslut

2013

differens 
budget-
bokslut

ackumulerat 
resultat 2013

Skola/förSkola

Anneroskolan/förskola 963 -350 -330 20 633

Baldersskolan 0 0 499 499 499

Bokens förskola 0 0 -160 -160 -160

Borggårds förskola 0 0 -142 -142 -142

Borggårdsskolan 47 0 -305 -305 -258

Hagalidskolan 213 137 769 632 982

Hjärupslundsskolan -686 150 174 24 -512

Hjärups skola 1 157 -500 -86 414 1 071

Kometskolan 3 0 471 471 474

Kyrkbyns förskola, familjedaghem 322 -235 -169 66 153

Kyrkheddinge skola/förskola -155 0 441 441 286

Lapptäckets-Ängslyckans förskola -687 50 203 153 -484

Mellanvångens förskola 303 -150 39 189 342

Mellanvångsskolan -40 60 356 296 316

Stanstorpsskolan -244 150 464 314 220

Stationsbyns-Åkvindans förskola -391 64 262 198 -129

Tottarps skola -210 110 387 277 177

Trekantens förskola -228 70 -7 -77 -235

Önsvala förskola -302 121 28 -93 -274

delsumma 65 -323 2 894 3 217 2 959

Baldersskolan, uppstart 1 131 0 -1 200 -1 200 -69

Bråhögsskolan -312 -180 -1 739 -1 613 -2 105

Centralskolan -2 459 -150 -1 956 -1 806 -4 415

delsumma -1 575 -653 -2 055 -1 402 -3 630

Biblioteket -16 35 64 29 48

Bråhögsbadet -214 100 233 133 19

Musikskolan -30 0 97 97 67

delsumma -260 135 394 259 134

övrIga

Ekonomi 560 0 161 161 721

Kostsektionen 2 693 -1 295 -656 639 2 037

Reningsverket 425 0 -427 -427 -2

delsumma 3 678 -1 295 -922 373 2 756

Summa 1 843 -1 813 -2 583 -770 -740
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koncernen 
StaffanStorpS 
centrum

koncernen StaffanStorpS centrum

reSultaträknIng
(Redovisas i tkr)

bokslut 
 2013

prognos (efter delårs-
bokslut) 2013

bokslut 
2012

Intäkter  163 159     139 060     378 742    

koStnader

Råvaror och förnödenheter -839     –  –    

Drift och underhåll -76 391    -74 745    -121 773    

Övriga externa kostnader -24 681    -2 575    -31 549    

Personalkostnader -23 319    -17 470    -18 426    

Avskrivningar -25 240    -23 910    -25 379    

Övriga rörelsekostnader -521     –    -12 028    

Summa kostnader -150 991 -118 700    -209 155    

rörelseresultat  12 168     20 360     169 587    

Ränteintäkter  3 757  2 150     5 651    

Räntekostnader -38 891    -39 000    -131 900    

Summa/finansnetto -35 134 -36 850    -126 249    

resultat före skatt -20 966 -16 490     43 338    

Skatt -7 840    -1 778    

resultat efter skatt -30 806    -16 490     41 560    

reSultaträknIng
                          (Redovisas i tkr) 

bokslut 2013 prognos 2013
avvikelse-

netto
Intäkter kostnader

resultat 
före skatt Intäkter kostnader

resultat 
före skatt

Staffanstorps Centrum AB 8 822 1 420 10 243 7 400 3 245 10 645 -402

Staffanstorps Energi AB 40 937 -31 276 9 661 38 520 -27 660 10 860 -1 199

Staffanstorps Fibernät AB – -1 624 -1 624 – -800 -800 -824

Staffanstorpshus AB 11 000 -9 714 1 286 8 470 -11 348 -2 878 4 164

Staffanstorps Kommunfastig-
heter AB 102 979 -125 522 -22 543 98 601 -117 430 -18 829 -3 714

Stanstad II 477 -1 703 -1 226 401 -1 100 -699 -527

Asplöv i Staffanstorps AB – 
reningsverket 8 454 -8 453 1 8 141 -8 141 – 1

Koncernelimineringar -9 511 -9 253 -18 765 -7 400 -10 430 -17 830 -943

koncern 163 159 -186 125 -22 966 154 133 -173 664 -19 531 -3 435
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måluppfYllelSe helt 
uppfyllt

delvis 
uppfyllt

Inte
uppfyllt kommentar

koncernen

1. Att samordna dotterbolagens verksamhe-
ter på ett sådant sätt att samordningsvinster 
uppstår.

•
En ny organisation är fullt implemente-
rad från och med 2014-01-01.

2.  Förenkla och förtydliga styrningen av de i 
koncernen ingående dotterbolagen. •

Endast förvaltningsfastigheter finns kvar 
i Staffanstorps Kommunfastigheter AB. 
De andra bolagen är minimerade.

StaffanStorpS energI ab

3. Inom sitt koncessionsområde verka för en 
långsiktigt stabil leverans av energi.

•

Ökning successivt av reinvesteringstak-
ten samt val av material som har lång 
livslängd och låga underhållsbehov 
kommer att verka för en långsiktig 
stabil leverans.

4. Utveckla elnätet på ett sätt som är el-, 
drift- och personsäkert. •

Investeringar och reinvesteringar görs i 
teknik som har hög drift- och personsä-
kerhet.

5. Återinvesteringstakten i elnätet ska vara 
av sådan omfattning att en långsiktig stabil 
leverans av elenergi kan säkerställas.

•
Målet är en reinvesteringstakt på 60 år. 
Under 2013 var reinvesteringstakten 
68 år.

6. Bibehålla reservkraftverk så att den totala 
reservkraften inte understiger vad den är vid 
dessa ägardirektivs antagande (cirka en MW).

•
Tillgången till reservkraft överstiger 
målet.

7. Staffanstorps Energi ska miljöcertifieras.
•

Arbetet har påbörjats för att uppnå ett 
arbetssätt som motsvarar ett miljöcerti-
fierat arbetssätt.

StaffanStorpS fIbernät

8. Äga och bygga ut det befintliga kommu-
nala fibernätet.

•

Verksamheten är under uppbyggnad 
och beslut har fattats om utbyggnad av 
fibernät i två pilotområden och ytterli-
gare två områden i kommunen.

9. Uppgradera fibernätet till ett så kallat 
öppet stadsnät, enligt de kriterier och förut-
sättningar som beskrivs i Bredbandsstrategi 
för Staffanstorps kommun.

•

Investeringar har gjorts i nedläggning av 
tomrör i samband med samförläggning 
med Tekniska enheten och Staffanstorps 
Energi AB.

10. Prioriteringar vid utbyggnad ska göras 
utifrån den sammanlagda samhällsnyttan av 
varje insats.

•
Anslutningsgraden styr prioriteringen.

StaffanStorpShuS ab

11. Främja bostadsförsörjningen i syfte att 
bidra till en befolkningsökning och framtida 
rekryteringsbas för kommunens arbetsmark-
nad genom att tillhandahålla goda bostäder 
samt att tillhandhålla kommersiella lokaler.

•

Organisationen är väl rustad för even-
tuella nybyggnadsprojekt på uppdrag 
av Staffanstorps kommun.

12. Ta miljömässiga hänsyn i alla beslut, 
både avseende nyproduktion och befintligt 
bestånd.

•
Koncernen har till största delen väl 
implementerade rutiner som säkerställer 
miljöhänsynen.

13. Äga och förvalta vindkraftverk.
•

Under 2012 har ett vindkraftverk förvär-
vats och detta förvaltas nu av bolaget.
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StaffanStorpS kommunfaStIgheter ab

14. Fortsatt ha som föremål för sin verksam-
het att förvärva, avyttra, äga, bebygga och 
förvalta fastigheter eller tomträtter med 
kommunala verksamhetslokaler och därtill 
hörande kollektiva anordningar.

•

Detta är Staffanstorps Kommunfastighe-
ter ABs kärnverksamhet.

15. Förse kommunens verksamheter med för 
ändamålet lämpliga lokaler.

•

Löpande genomgångar sker med kom-
munala tjänstemän för att upprätthålla 
kommunens behov av ändamålsenliga 
lokaler.

16. Sänka energiförbrukningen i bolagets 
fastigheter.

•

Det interna målet med en minskning 
om minst 20 procent år 2013 är nåbart. 
En energirapport färdigställs under Q1 
– 2014.

17. Ha en väl utvecklad organisation med 
kapacitet att utveckla projekt enligt punkt 
14 och 15.

•
Projektorganisationen har förstärkts 
med en projektledare.

18. Äga och förvalta vindkraftverk för sin 
egen elförbrukning.

•
Under 2012 har ett vindkraftverk förvär-
vats och detta förvaltas nu av bolaget.

19. Ta miljömässiga hänsyn i alla beslut, 
både avseende nyproduktion och befintligt 
bestånd.

•
Koncernen har till största delen väl 
implementerade rutiner som säkerställer 
miljöhänsynen.

nyckeltal (procent) bokslut 
2013

prognos 
2013

bokslut 
2012

Soliditet 14% 15% 15%

Avkastning på totalt 
kapital 1,0% 1,4% 11,1%

Kommentar till större avvikelser avseende 
nyckeltal
Avkastning på totalt kapital har minskat för 
perioden jämfört med 2012 vilket beror på att 
resultatet för koncernen är sämre 2013 jämfört 
med 2012. I resultatet 2012 redovisades en 
reavinst på 224 mnkr som uppstod vid försäljning 
av bostadsbeståndet i Staffanstorpshus AB. 
Motsvarande post finns inte under 2013.

åretS vIktIgaSte händelSer
En ny organisation är beslutad av moderbolagets 
styrelse för bolagskoncernen och den nya organi-
sationen är fullt implementerad per 2014-01-01.

2013 var ett bra år med avseende på Staffans-
torps Energi ABs avbrottstider i elnätet, bolaget 
fick cirka fyra minuters kundavbrottstid (oavise-
rade avbrott). Under ett normalår är denna siffra 
10-15 minuter.

Överklagandeprocessen av intäktsramen som 
drivs gemensamt av A1 Advokater för cirka 70 
stycken nätbolag gentemot Elmarknadsinspektio-
nen har fortgått under året. Förvaltningsrätten 
kom med ett domstolsutslag under hösten som gav 
bolagen rätt i samtliga frågor. Elmarknadsinspek-
tionen har begärt prövningstillstånd för överkla-

gande till kammarrätten.
Under året har verksamheten i Staffanstorps 

Fibernät AB börjat ta tydlig form. Marknadsfö-
ringsaktiviteterna har fått bra gensvar genom att 
ett allt större intresse växt fram inom kommunen. 
Bolaget har två pilotprojekt beslutade under året; 
ett i Staffanstorp och ett i Hjärup. Stort fokus har 
lagts på samarbetet med kommunens tekniska 
förvaltning och Staffanstorps Energi AB, för att 
uppnå en hög grad av samförläggningar av 
kanalisation vid grävarbete. Under året har 
samförläggningar gjorts i samband med omasfalte-
ring, VA-arbeten samt omläggning av el. Bolaget 
har idag inga avtal med kommunen eller enskilda 
medborgare, första avtalet förväntas att tecknas 
under 2014.

Verksamheten med att driva kommunens renings-
verk överfördes från kommunen till bolagskoncer-
nen per 2013-01-01. Verksamheten har under året 
drivits i bolaget Asplöv i Staffanstorp AB. 

ekonomISk analYS
Koncernens omsättning uppgår till 163 mnkr 
(379), vilket är en minskning med 216 mnkr. 
Under 2012 redovisades en reavinst på 224 mnkr 
som uppstod vid försäljning av bostadsbeståndet i 
Staffanstorpshus AB. Större delen av bostadsbe-
ståndet såldes dels till KPA/Folksam och dels till 
Staffanstorps Kommunfastigheter AB. 
Drift- och underhållskostnaderna har uppgått till 
76 mnkr (122), minskningen är en följd av 

måluppfYllelSe helt 
uppfyllt

delvis 
uppfyllt

Inte
uppfyllt kommentar
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försäljningen av bostadsbeståndet i Staffanstorps-
hus AB. Drift och underhåll av elnätet har gjorts i 
den omfattning som krävts medan reinvesteringar 
har fortgått i stort enligt plan. Staffanstorps 
Kommunfastigheter AB har haft en underhållsbud-
get på sju mnkr för 2013 vilket motsvarar cirka 65 
kr/m2. Utfallet för underhållskostnaderna blev 
13,5 mnkr, vilket innebar att underhållsbudgeten 
överstegs med 6,5 mnkr. Detta beror på fuktåtgär-
der på Anneros förskola, PCB-sanering av fem 
fastigheter samt eftersatt yttre målning.

Personalkostnaderna har ökat från 18,4 mnkr 
till 23,3 mnkr vilket till största del förklaras av 
personalökning på grund av att personal för driften 
av reningsverket övertagits från kommunen.

Övriga rörelsekostnader har minskat från 12 
mnkr till 0,5 mnkr. Utfallet 2012 bestod till största 
del av förluster vid avyttring av fastigheter i 
Förvaltningsbolaget Stanstad II KB.

Staffanstorps Kommunfastigheter AB förvär-
vade vindkraftverket St Istad 8 under 2012. 
Bolaget äger 25 procent av vindkraftverket och 
resterande 75 procent ägs av Staffanstorpshus AB. 
Under 2013 producerades 5 553 MWh (5 870), 
vilket är i linje med den beräknade produktionen. 
2013 var första året med positivt resultat för 
vindkraftverket, resultatet uppgick till 607 tkr.

Finans
Överlikviditeten från försäljningen av hyresbostä-
derna i Staffanstorpshus AB i början av 2012 har 
placerats på ett penningmarknadskonto hos SEB. 
Bindningstiden har varit tre månader till den 
årseffektiva räntan om 1,8 procent Koncernen har 
underliggande lån på 583 mnkr till en genomsnitt-
lig ränta om 1,97 procent I början av året placera-
des 190 mnkr och denna placering har sedan 
minskat i takt med nybyggnation av bland annat 
Kometen, Baldersskolan och Mellanvångsskolan 
till 60 mnkr. 

Koncernens totala lånevolym uppgår till 1 239 
mnkr till en genomsnittlig ränta om två procent. 
Långivaren Kommuninvest har under året kraftigt 
höjt sina marginaler på produkter med kort 
räntebindning. Den främsta anledningen till 
höjningen är nya kapitaliseringskrav som Kom-
muninvest beslutat att hantera via resultatuppar-
betning. Marginalhöjningen har inneburit en årlig 
kostnadsökning för koncernen på cirka fem mnkr

Koncernen har nio swapavtal med SEB för 
totalt 900 mnkr. Genomsnittsräntan på samtliga 
swapavtal är 2,8 procent. Fem av swapavtalen 
(500 mnkr) är ej uppsägningsbara för banken men 
med femåriga avstämningar. Dessa swapavtal har 
ett positivt marknadsvärde per 2013-12-31 om 34 

mnkr. Övervärdet är inte upptaget i balansräk-
ningen. De övriga fyra swapavtalen är uppsäg-
ningsbara från bankens sida, dock utan likvidbe-
lastning för bolaget, varför marknadsvärde ej 
redovisas.

Genomsnittsräntan för året har varit 3,4 
procent inklusive swapavtal och kommunal 
borgensavgift. Genomsnittlig räntebindning är 
cirka 13 år inklusive samtliga swapavtal.
 
Intern kontroll
Den interna kontrollens syfte för koncernen är att 
den finansiella rapporteringen och informationen 
om verksamheten är tillförlitlig. Verksamheten i de 
olika bolagen ska vara ändamålsenlig och kost-
nadseffektiv och tillämpliga lagar, föreskrifter och 
riktlinjer ska följas.

Den interna kontrollen delas upp i redovisnings-
kontroller respektive administrativa kontroller.

Samtliga bolag inom koncernen har fastställda 
rutiner för styrning och uppföljning inom områ-
dena budget, attestering och resultatuppföljning.

Under året har en kartläggning gjorts över vilka 
risker som finns i bolagen och vilka rutiner och 
processer som är centrala för bolagen. En upp-
skattning av riskerna och väsentligheten har efter 
denna kartläggning skett. Kartläggningen och 
risk- och väsentlighetsanalysen har resulterat i en 
internkontrollplan som fastlagts av styrelsen inför 
2014.

Under året har en laglista avseende yttre miljö 
och arbetsmiljö tagits fram för koncernens bolag. 
En kontinuerlig bevakning av laglistan sker i 
samarbete med konsult.

SammanfattnIng
Omsättningen för bolagskoncernen har under året 
uppgått till 163 mnkr, att jämföra med 379 mnkr 
under 2012.

Resultatet efter skatt landade för 2013 på -30,8 
mnkr, jämfört med 41,6 mnkr för 2012.

Den stora skillnaden i omsättning och resultat 
förklaras till största delen av försäljningen av 
bostadsbeståndet i Staffanstorpshus AB som 
genomfördes under 2012.
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perSonalekonomI
Personalekonomisk analys
Antal årstjänster har i koncernen ökat från 24 till 
29, vilket beror på att det under året har tillkom-
mit två nya bolag i koncernen med sammanlagt 
sju anställda. Reningsverkets verksamhet med 5,5 
anställda har överflyttats från kommunen till 
bolagskoncernen. Verksamheten i Staffanstorps 
Fibernät AB har startat upp under året, en fiber-
nätschef och en 50 procent administrativ tjänst 
har tillsatts för denna verksamhet.

kommande år
2014 kommer Staffanstorps Fibernät AB att 
fortsätta marknadsföra Staffanstorps öppna 
stadsnät. Stort fokus kommer att vara på inkopp-
ling av kunder och att påbörja nya områden. 
Under 2014 kommer utbyggnaden av stamnätet 
att påbörjas samt områdesnoder i Staffanstorp och 
Hjärup att byggas. Fibernätssatsningen kommer 
även att påverka Staffanstorps Energi AB under ett 
flertal år framåt eftersom Staffanstorps Energi AB 
kommer att sälja teknisk kompetens, planering 
och utförande till Staffanstorps Fibernät AB. 

Staffanstorps Energi AB kommer även framledes 
att ha ett fokus på hög leveranskvalitet i elnätet. 
Detta säkerställs genom att investeringsvolymen 
successivt kommer att höjas för att hamna på en 
omsättningshastighet på nätet på cirka 60 år. 

perSonalekonomI 
                                             Redovisas i tkr bokslut 2013 bokslut 2012

förändring i 
procent

Arvode till förtroendevalda 416 399 4%

Löner till arbetstagare 14 924 12 249 22%

  därav övertid 252 55 358%

  därav sjuklön 31 32 -3%

  därav OB-tillägg – –

  därav jour och beredskap 452 305 48%

Personalsociala kostnader 7 534 5 703 32%

Personalomkostnader 787 1 022 -23%

Summa personalomkostnader 23 661 19 373 22%

Stora utmaningar väntar elnätsbolagen genom att 
den beslutade intäktsramen kommer att styra det 
maximala uttaget av nättariffer samtidigt som 
kostnaderna kommer att öka för nätförluster, nytt 
kontor med mera. 

Verksamheten avseende drift av reningsverket 
överfördes per 2014-01-01 till att vara en del av 
Staffanstorps Kommunfastigheter AB. Driften av 
reningsverket håller på att byta ut ett flertal 
pumpstationer på grund av dålig arbetsmiljö och 
för liten kapacitet.

Staffanstorpshus AB har under de senaste åren 
till största delen genomfört det förändringsarbetet 
som angavs i ägardirektiven, det vill säga att 
avyttra hyresbostäderna. De närmaste åren ska 
bolaget avyttra resterande bostadsbestånd allt 
eftersom avflyttning sker.

Staffanstorps Kommunfastigheter ABs tidigare 
relativa höga förvaltningskostnader beräknas 
kraftigt minska till följd av bättre kontroll och 
mer inarbetade underentreprenörer. Hyresmodel-
len för lokalerna, där Staffanstorps kommun är 
hyresgäst, innebär ett positivt kassaflöde men 
initialt ett negativt resultat som förstärks löpande 
under åren med ett index motsvarande KPI på 
hela hyran. Diskussion med ägaren förs gällande 
hyresmodellens komponenter för att öka intäktsef-
fektiviteten och därmed garantera fastigheternas 
värde.
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InveSterIngSSammandrag
Kommentarer 
Mellanvångsskolan
Mellanvångsskolan är en F-6 skola med plats för 
350 elever och med en välplanerad skolgård som 
byggs i sydvästra Staffanstorp. Byggnationen 
startade under våren 2013. Skolan byggs i tung 
stomme med tegelfasad och beräknas vara färdig 
för inflyttning i december 2014. Slutkostnaden 
beräknas till 125,6 mnkr. 

Under hösten 2013 påbörjades byggnation av 
en idrottshall kopplad till skolan. Kostnad för 
idrottshallen beräknas till 19,2 mnkr.

Baldersskolan
Baldersskolan färdigställdes till terminstarten 
hösten 2013 och är idag en F-9 skola med plats 

koncernen StaffanStorpS centrum 

för cirka 450 elever. Kostnaden för projektet 
uppgick till 33,9 mnkr. Sju mnkr av kostnaden 
bedömdes som rent underhåll och har kostnads-
förts.

Kontorshotellet Kometen
För att uppnå samordningsvinster beslutades att 
dotterbolagen inom koncernen Staffanstorps 
Centrum skulle placeras i gemensamma lokaler. 
Sommaren 2013 färdigställdes byggnationen av 
det nya kontoret Kometen till en kostnad av 47,4 
mnkr. 

Kontoret ska även erbjuda rikliga utrymmen för 
kontorshotell för externa privata hyresgäster. I 
dagsläget är sju rum och en plats i öppet landskap 
uthyrda och ett tiotal platser till finns för uthyrning.

InveSterIngSSammandrag 
                            Redovisas i tkr bokslut 2013

projektutfall 
tom 121231

total projekt-
budget

total projekt-
prognos

beräknat 
avslut år

SEAB elnät, övervakning med mera 6 185 Löpande Löpande Löpande Löpande

SFAB Fibernät 2 714 Löpande Löpande Löpande Löpande

Mellanvångsskolan 46 965 6 014 118 500 125 600 2014

Mellanvångsskolan, idrottshall 820 – 16 100 19 200 2014

Baldersskolan 25 284 642 26 800 33 900 2013

Kometen 22 573 24 854 43 100 47 400 2013

SKF övrigt 37 648 60 040 Löpande Löpande Löpande

SSH övrigt 1 458 1 392 Löpande Löpande Löpande

Summa 143 647 92 942
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245 80 Staffanstorp, 046-25 11 00, kommunen@staffanstorp.se
staffanstorp.se  •  framtidenskommun.se
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