


 

 

 

 

 



Staffanstorps kommun är mycket mer än markytan. Den är de människor och verksamheter som verkar här, både idag och imorgon. Vi vill 

förstå vart vi är på väg och genom att sätta upp en målbild 30 år fram i tiden får vi svar på fler frågor samt fångar upp tankar och idéer som 

hjälper oss att leda våra verksamheter idag och i framtiden. Både när vi formulerar mål, eller om vi avstår från att göra det, tar vi ett ansvar 

för kommunens framtida utveckling.  

 

I Framtidens kommun har vi valt att bygga en identitet i kombination med en traditionell översiktsplan. En tydlig identitet är viktig för 

kommunens positionering i regionen. 

Identitet och framtidsbilder 

Framtidens kommun perspektiv 2038 bygger kommunens identitet. För att kunna bygga en stark identitet behövs tydliga framtidsbilder som 

visualiserar de framtidsmål som ska ge kommunen dess plats i regionen. 

Vi använder oss av fem identitetsbärare som tillsammans bygger vår identitet: hembygd, livsoas, tidskvalitet, stadsliv och inspiration. 

Identitetsbärarna grundar sig på förhållanden som kommunen består av och som vi är kända för. Dessa förhållanden fylls med mer innehåll, får 

ett mervärde och bygger en framtida identitet för kommunen. 



Stödjer uppstart  Kultur och Fritid  Mats Schöld 
046-251218 
mats.schold@staffanstorp.se 

Samordnar intressen, paketerar idéer och 
tankar, samt ger tips och råd 

Hyra sport‐ och idrotts‐ 
anläggningar 

Kultur och Fritid Idrottshallar 
046-251174 
idrottshallar@staffanstorp.se 

Var ute i god tid när du ska hyra en anläggning i 
samband med arrangemang. För ledig lokal se: 

 
 

Rådgivning av 
Marknadsföring, 
hotellbokning och 
kringaktiviteter 

Business Port Staffanstorp Annika Wallin Jalgén  
0709-35 00 99 
annika.jalgen@businessport.se 
 

För mer info besök Business Port Staffanstorps   
hemsida www.businessport.se 
 
 

Uthyrning av 
skollokaler 

Respektive skola Respektive Skola: 
http://staffanstorp.se/barn-och-
utbildning/ 
 

Det går bra att hyra skollokaler såsom aula, 
klassrum och gymnastiksal.  
 
För se avgifter och regler: 
http://staffanstorp.se/wp-
content/uploads/2016/01/Avgifter-för-
uthyrning-av-kommunägda-
lokaler13592_TMP.pdf 
 

Processarbete i 
samband med 
arrangemang 
 

Skåneidrotten Linnéa Skoogh 
010-47 65 704 
linnea.skoogh@skaneidrotten.se 

Stödjer strategisk planering och organisering av 
arrangemang.  
www.skaneidrotten.se  
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Arrangemangsstöd för 
Ungdomar 

Ung i Staffanstorp Andreas Andersson 
0709-351170 
andreas.andersson@staffanstorp.se 

Arrangemangstöd för ungdomar. 
http://staffanstorp.se/fritid-och-
upplevelser/ungistaffanstorp4/ 
 

    

Arrangemangs 
bidrag 

Bidrags‐ 
berättigade 
föreningar 

När som helst. Mats Schöld 
046-251218 
mats.schold@staffanstorp.se 

För mer information:  
http://staffanstorp.se/wp-
content/uploads/2013/04/Principer
-för-stöd.pdf 
 

Kulturkicken Ungdomar från 
14 till 20 år 

När som helst Andreas Andersson 
0709-351170 
andreas.andersson@staffanstorp.se 

För mer information:  
http://staffanstorp.se/wp-
content/uploads/2013/04/Principer
-för-stöd.pdf 
 

Kulturbidrag Bidrags‐ 
berättigade 
föreningar 

Senast den 1 november Johan Rasmussen 
046-251264 
johan.rasmussen@staffanstorp.se 

För mer information:  
http://staffanstorp.se/wp-
content/uploads/2013/04/Principer
-för-stöd.pdf 
 

Idrottslyftet 
och 
projektbidrag 

Idrottsföreningar Regler om ansökan kan ses 
på: www.skaneidrotten.se 
 

Linnéa Skoogh 
010-47 65 704 
linnea.skoogh@skaneidrotten.se 

För mer information: 
www.skaneidrotten.se 
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för Idrotts-
föreningar 

 

Fondkatalog Se separat 
projektstöd 

http://www.arvsfonden.se/
sok-pengar/andra-
stodformer 
och www.arvsfonden.se 
 

www.arvsfonden.se 
 

Användning av offentlig plats Polismyndigheten i 
Staffanstorp 

Polisens hemsida: 
https://polisen.se/ 
Blanketterna heter: 
Ansökan tillstånd 
konsert/musikevenemang 
och Ansökan tillstånd 
ordningslagen 

https://polisen.se/ Viktigt att ansökan lämnas i god 
tid. Ansökan ska innehålla tid, 
plats & en noggrann beskrivning 
av arrangemanget. Ansökan 
måste vara betald innan tillstånd 
utfärdas. 

Alkoholtillstånd Socialtjänsten Ansökan om 
serveringstillstånd: 
Blankett 
serveringstillstånd 
 
  
Information om ansökan 

Maria Leijgård 
046-287 17 07 
maria.leijgard@staff
anstorp.se 
 

Ha god framförhållning och var 
noggrann vid ansökan. 
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till Serveringstillstånd: 

 
 
Staffanstorps kommuns 
riktlinjer för 
alkoholservering: Länk 
 
 
 
 

Tillstånd för livsmedels‐ 
hantering 

Miljökontoret Anmälan om registrering 
av livsmedelsanläggning:
Blankett 
 
 
Beskrivning av 
livsmedelsverksamheten:
Blankett 
 

Margaret Åkesson  
046-251438 
 
Jessica Malm 
046-251436 

Det är din skyldighet att känna 
till och uppfylla 
livsmedelslagstiftning ens Krav 
t.ex. egenkontroll, utrustning 
etc. Verksamheten ska vara 
registrerad. 

Lotteritillstånd Kommunstyrelsen 
 

Ansökningsblankett finns 
på: 
http://staffanstorp.se/wp-
content/uploads/2010/06
/Lotteritillstand.pdf 
 
 

Björn Anbring  
bjorn.anbring@staff
anstorp.se 
tfn 046-121237 

Det ska finnas en lotteriansvarig 
som ansvarar för anmälningar av 
aktuella lotterier 

Musiktillstånd STIM Blanketter finns att hämta 
på www.stim.se 

tfn 08‐783 88 00 
stim@stim.se 

STIM ger tillstånd att framföra 
musik offentligt 

Nyttjande av kommunal mark Tekniska Enheten Det behövs tillstånd för att Marie Schyllert  Stadsbyggnads‐ kontoret och 
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nyttja allmän platsmark 

för arrangemang, 

uppställning av container, 

skyltar eller andra fasta 

föremål och för att 

använda gräsmattor, 

gång- och cykelvägar för 

 transport. 

 
Blankett 
 

Om en gata eller gång- och 

cykelväg behöver stängas 

av helt eller delvis för 

trafik ska detta beviljas av 

kommunen. En 

avstängning kan bli aktuell 

till exempel i samband 

med tillfälliga 

arrangemang. 

Blankett 
 

OBS! Glöm inte ansöka om 

tillstånd för 

arrangemanget hos 

polisen. 

 

Marie.Schyllert@sta
ffanstorp.se 
Tfn 046-251281 

tekniska kontoret handlägger 
och informerar om ärenden som 
berör nyttjande av kommunal 
mark, t.ex. omdirigering och 
avspärrning av trafik i samband 
med arrangemang. 

https://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Blanketter/tillstand/Enkla%20blanketter/RPS_510_1_0110_Skriv_ut_och_fyll_i_f%C3%B6r_hand.pdf
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Anmälan vid publik aktivitet Räddningstjänsten http://staffanstorp.se/wp-
content/uploads/2010/07
/Publika_Aktiviteter_RTJ_s
para.pdf 
 
 
 
 

Nils Persson 
046 – 25 14 02 
nils.persson@staffan
storp.se 

När lokaler används till olika 
typer av arrangemang utöver de 
vanliga, är det viktigt att 
meddela räddningstjänsten. Dels 
för att veta hur många personer 
som får vara där och få reda på 
vad som krävs för att det skall 
vara godkänt. 

Anmälan till väktarronderingen Säker och Trygg  
 
 
 

 
Patrik Runesson 
046 – 25 12 15 
Patrik.runesson@sta
ffanstorp.se 

Vid evenemang som är i lokaler 
då det normalt inte är aktivitet, 
är det viktigt att man meddelar 
vår väktarrondering så att de vet 
om detta. 
Dels för att kunna köra några 
extra ronder för att se att allt är 
ok, men också för att väktarna 
ska veta att det är en aktivitet 
som är godkänd.

Sjukvård 
 

Arrangören 
 
 

Nils Persson 
046 – 25 14 02 
nils.persson@staffanstorp.se 
 

Det finns många föreningar och 
organisationer som tillhandhåller 
sjukvård vid arrangemang, som  
tex röda korset. För mer 
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 information ring 
räddningstjänsten.  

Ljudnivå Arrangören Miljökontoret hjälper dig med frågor som berör ljudnivåer i 
samband arrangemang.  
Kontakta:  
Jessica Malm 
046-251436 
 
För mer information:  
http://staffanstorp.se/arbetsliv/tillstandreglerochtillsyn/buller/ 

 
 

Nivån anpassas med hänsyn till 
kringboende och publik. 

Säkerhet Arrangören Räddningstjänsten hjälper dig vid frågor om brandsäkerhet. 
Kontakta Nils Persson 
046 – 25 14 02 
nils.persson@staffanstorp.se 
 
 
Lån av hjärtstartare 
Räddningstjänsten lånar ut hjärtstartare vid arrangemang. 
Kontakta 
idrottshallar@staffanstorp.se 
046-25174 
 
Kommunala säkerhetsfrågor. 
Patrik Runesson 
046 – 25 12 15 
Patrik.runesson@staffanstorp.se 
 

Arrangören ansvarar för besökare 
och personals säkerhet, vilket 
inkluderar brand‐ och 
utrymningssäkerhet, samt allmän 
säkerhet. 
 
 
Utbildning krävs. 
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Fältgruppen 
046-251334 
faltgruppen@staffanstorp.se   
 
 

 
 
 
Arbetar uppsökande i kommunen 
med huvudmålgrupp barn och 
ungdomar 10-18 år. 
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