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I december 2015 presenterade Sveriges Kommuner och Landsting för åttonde året:  
 
Öppna jämförelser 2015 
Trygghet och säkerhet 
 

Bakgrund 
I ett digert material redovisas ett statistiskt underlag som ska stimulera till diskus-
sion och analys av trygghet och säkerhet i Sveriges kommuner. Det övergripande 
syftet är att stödja det pågående utvecklings- och förbättringsarbetet i landets kom-
muner. Materialet avser huvudsakligen verksamhet 2014. 

Sammanfattning 
• Staffanstorp har fortfarande näst lägst antal personskador i landet 
• Staffanstorps antal bränder med egendomsskador (antal utvecklade bränder i 

byggnad) är näst lägst i Sverige  
• I Staffanstorp är antalet våldsbrott i stort sett oförändrade men högre än förväntat 

antal 
• Antal stöld- och tillgreppsbrott har minskat något i Staffanstorp men är högre än 

vad som kan förväntas 
• Staffanstorp är topprankat när det gäller låg brottslighet och litet antal person- 

och brandskador. Sammanvägt har Staffanstorp det sjunde bästa resultatet i 
Sverige 

• Antalet skadegörelsebrott har minskat i Staffanstorp men är högre än i genom-
snittskommunen 

 

Jämföra verkligt utfall med förväntat utfall   

I rapporten redovisas olika utfallsindikatorer som bl a ger möjlighet att jämföra verk-
ligt utfall med förväntat resultat. Detta gäller: personskador, bränder med egen-
domsskador, våldsbrott samt stöld och tillgrepp.  
 
I en jämförelse mellan 5YES-kommunerna ser resultatet ut så här: 
 
Grönt värde innebär att man hör till de bästa 25 procenten i Sverige. Röd färg får de 
25 procent av kommunerna som har sämst värden och gul färg anger att kommunen 
ligger bland de 50 procent i mittfältet.  
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Resultat 

Staffanstorp näst bäst i landet! 

A1 Personskador   

  
Antal sjukhusvårdade (inskrivna på sjukhus minst ett dygn) till följd av 
oavsiktliga skador (olyckor) per 1000 invånare 

  
Verkligt 
värde 

Jmfr 
med  
föreg 

rapport 
Avvikelse från 

modellberäknat värde  

Utveckling mellan 
2002-2004 och 2012-

2014. (%) 

Staffanstorp 7,6 � Färre än -8 

  
  

  

Burlöv 9,2 � Färre än -3 

Kävlinge 8,3 � Färre än 6 

Lomma 8,1 � Färre än -1 

Svedala  9,2 � Lika många -4 

� Minskat antal 

Staffanstorps kommun placerar sig med sitt värde 7,6 som näst bästa kommun i lan-
det. Även de andra 5YES-kommunerna har bra värden och tillhör de 25 procent bästa 
i landet. 
 
Tabell 5. Kommuner med lägst utfall på 
antalet sjukhusvårdade per 1 000 
invånare 

KOMMUN  VÄRDE 
Knivsta 6,3 

Staffanstorp 7,6 

Lund 7,6 

Uppsala 7,6 

Upplands Väsby 7,8 

Botkyrka 7,8 

Håbo 7,9 

Huddinge 8,0 

Vingåker 8,0 

Lomma 8,1 

Från SKL-rapporten ”Trygghet och säkerhet 2015” 

 
Olyckorna består främst av fallolyckor och därefter kommer vägtrafikolyckor. Kom-
muner med en högre andel äldre tenderar att få fler sjukhusvårdade per 1000 invåna-
re än kommuner med lägre andel äldre. 
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Antalet bränder med egendomsskador i Staffanstorp är näst lägst i 
Sverige  

 
A2  Bränder med egendomsskador 
  Antal utvecklade bränder i byggnad per 1000 invånare 

  
Verkligt 
värde 

Jmfr 
med  
föreg 

rapport 

Avvikelse från 
modellberäknat 

värde  

Utveckling mellan 
2002-2004 och 
2012-2014. (%) 

Staffanstorp 0,18 � Färre än -47 

    

Burlöv 0,66 � Färre än -31 

Kävlinge 0,44 � Lika många -14 

Lomma 0,25 � Färre än -42 

Svedala  0,45 � Lika många 7 

� Minskat antal 

 
Staffanstorp har näst lägsta värdet i landet, och lägst i Skåne. Enbart Danderyd har 
lägre värde i landet. 
 

 
 
Från SKL-rapporten ”Trygghet och säkerhet 2015” 
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Antalet våldsbrott är oförändrat 
A3 Våldsbrott     
  Antal anmälda våldsbrott per 1000 inv 

  
Verkligt 
värde 

Jmfr 
med  
föreg 

rapport 

Avvikelse från 
modellberäknat 

värde  

Utveckling mellan 
2002-2004 och 
2012-2014. (%) 

Staffanstorp 5,9 � Fler än 5 

    

Burlöv 11,3 � Färre än 37 

Kävlinge 6,1 � Fler än 23 

Lomma 3,1 � Lika många 10 

Svedala  5,2 � Lika många 28 

� Färre anmälda brott 

� Fler anmälda brott 

 
Modellberäkningen grundas på ålder och genus hos befolkningen. Staffanstorp har 
fler anmälda våldsbrott än vad som kan förväntas enligt denna modell. Antalet brott 
per 1000 invånare är ungefär detsamma som tidigare år.   
 
Många stöld- och tillgreppsbrott i Staffanstorp 
 
A4 Stöld och tillgrepp   
  Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1000 inv 

  
Verkligt 
värde 

Jmfr med  
föreg 

rapport 

Avvikelse från 
modellberäknat 

värde  

Utveckling 
mellan 2000-

2002 och 2009-
2011. (%) 

Staffanstorp 38,9 � Fler än -14 

    

Burlöv 67,1 � Fler än -23 

Kävlinge 46,0 � Fler än -23 

Lomma 36,6 � Fler än -20 

Svedala  35,6 � Fler än -34 

� Färre anmälda brott 

� Fler anmälda brott 

 
Staffanstorp har högre antal stöld- och tillgreppsbrott än vad som kunde förväntas, 
liksom de andra 5YES-kommunerna. Staffanstorps värde ligger knappt fyra procen-
tenheter högre än rikets medianvärde. 
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Staffanstorp topprankat när det gäller låg brottslighet och litet antal 
person- och brandskador 

SKL redovisar ett sammanvägt värde där indikatorerna A1-A4 ges följande vikter: 

A1 Personskador 40 procent 
A2 Utvecklade bränder i byggnader 10 procent 
A3 Anmäld våldsbrott 40 procent 
A4 Anmälda stöld- och tillgreppsbrott 10 procent 

 
 
A1-A4 Sammanvägt värde 

Sammanvägt värde - 
faktiskt resultat. 

Rangordning 

Placeringsföränd-
ring jämfört med 

förra årets placering     
Staffanstorp 7 2 

    

Burlöv 123 34 

Kävlinge 19 -2 

Lomma 3 0 

Svedala  21 -9 

 
I tabell A1-A4 Sammanvägda värden, är fyra av fem jämförelsekommuner toppran-
kade i jämförelse med Sveriges kommuner. Staffanstorp har klättrat två placeringar 
sedan föregående år. 
 
Minskad skadegörelse, men fortfarande höga värden 
A5 Skadegörelse     

  
 

Jmfr 
med  
föreg 

rapport 

  

  

Antal anmälda brott om 
skadegörelse per 1000 

invånare 2014 

Antal anmälda brott om 
skadegörelse per 1000 

invånare 2013 

    

Staffanstorp 10,1 � 12,2 

    

Burlöv 15,2 � 15,1 

Kävlinge 8,5 � 9,6 

Lomma 6,4 � 6,8 

Svedala  10,3 � 10,4 

� Färre anmälda brott 

 
I denna redovisning placerar sig Staffanstorp fortfarande en bit över medianvärdet i 
landet, 9,4 brott per 1000 invånare.  
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Indikatorer säkerhetsarbete 
 
Staffanstorp och Lomma utbildar många 
A7 Information och utbildning 

  
Antal personer som utbildats av kommunen i att 

förebygga eller hantera bränder per 1000 invånare 

  
2014 Jmfr med  

föreg rapport 
2013 

    

Staffanstorp 39 � 81 

    

Burlöv 26 � 26 

Kävlinge 26 � 26 

Lomma 35 � 81 

Svedala  77 i.u. 30 

� Färre utbildade personer 

 
Antalet brandförebyggande-utbildade har återgått till ”normalnivå” i Staffanstorps 
och Lomma kommuner. Genomsnittet i landet är 33 personer per 1000 invånare. 
 
A10 Risk- och sårbarhetsanalyser 

  

Antal verksamheter som kommunen 
angivit att de omfattas av kommunens 

risk- och sårbarhetsanalys 

  2015 2014 

  

Staffanstorp 17 12 

  

Burlöv 14 9 

Kävlinge 15 12 

Lomma 10 9 

Svedala  13 ingen uppgift 

 
I måttet på indikator A10 har varje område/verksamhet getts en poäng. Om kommu-
nen har rapporterat en sammanställd risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för kommu-
nen samt att RSA omfattas av samtliga verksamheter får man 17 poäng vilket också 
är max-värde för indikatorn. Staffanstorp har max-värde som en av tre kommuner i 
Skåne (Kristianstad och Malmö) och som en av tjugo kommuner i Sverige. 
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Medelmåttiga larmbehandlings- och responstider för räddningstjänst och 
ambulansinsatser i Staffanstorp och 5YES-kommunerna 
A11 Hjälp vid nödläge         

  

Larmbe-
handlingstid 

för rädd-
ningstjänst. 
Mediantid i 

minuter 

Responstid för 
räddningstjänst 
dvs tid från 112- 
samtal till första 

resurs är på 
plats. Mediantid i 

minuter  

Jmfr 
med  
föreg 

rapport 

Larmbe-
handlingstid 

för 
ambulans. 
Mediantid i 

minuter 

Responstid för 
ambulans dvs tid 
från 112-samtal 
till första resurs 

är på plats. 
Mediantid i 

minuter  

Jmfr 
med  
föreg 

rapport 

Staffanstorp 2,0 8,2 � 2,5 13,7 � 

    

Burlöv 2,3 11,1 � 2,6 14,2 � 

Kävlinge 1,8 10,6 � 2,5 16,8 � 

Lomma 2,1 9,8 � 2,6 15,9 � 

Svedala  1,9 10,2 � 2,4 13,1 � 

� Kortare/snabbare tider 

� Längre/långsammare tider 

Förvisso är Staffanstorps värden marginellt bättre än de andra 5YES-kommunernas, 
men är på inget sätt framstående i jämförelse med landets övriga kommuner. 
 

Staffanstorp har inga kvinnor som arbetar som brandpersonal i 
utryckningstjänst. 

A12 Jämställdhet 

  

Andel (%) kvinnor som 
arbetar som brandper-

sonal i utryckningstjänst 

Staffanstorp 0,0 

    

Burlöv 4,5 

Kävlinge 4,5 

Lomma 0,0 

Svedala  8,6 

 

Samhällets kostnader för olyckor i Staffantorp är lägre än 
riksgenomsnittet 

Samhällets kostnader för olyckor totalt per invånare i kr 

Samhällets kostnader för olyckor har tagits fram med metoden cost-of-illness (COI). 
De kostnader som redovisas är sådana kostnader som uppstår till följd av olyckor, ef-
ter att de har inträffat. De nationella siffrorna är beräknade av Myndigheten för sä-
kerhet och beredskap (MSB) (Samhällets kostnader för olyckor, MSB340 – december 
2011) och indexerade till i år. De har fördelats ut på varje enskild kommun med hjälp 
av hur många olyckor som inträffar i varje kommun. Antal olyckor har beräknats 
med hjälp av statistik från MSB:s insatsstatistik (drunkning, bränder, och trafik-
olyckor), Socialstyrelsens patientregister (fallolyckor, övriga olyckor), Stradas polis-
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rapporterade trafikolyckor och MSB:s dödsbrandsstatistik (bränder). Kostnaden har 
sedan justerats med uppgifter från SCB om befolkningen i respektive kommun. Me-
toden är närmare beskriven i Öppna jämförelser 2012. 
 

A13 Kostnader för olyckor per invånare 

  

Samhällets kostnader för 
olyckor totalt per invånare i 

kronor Totalt mkr  

    

Staffanstorp 5 600 129 mkr 

    

Burlöv 6 400 110 mkr 

Kävlinge 5 400 191 mkr 

Lomma 6 600 151 mkr 

Svedala  7 600 154 mkr 

Riket (median) 7 800     

 
--- 


