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2017 – ÅRET I SAMMANDRAG

2017
Full fart framåt! Både när det gäller befolkningsökning och byggande. Antalet 
invånare i kommunen ökade  ytterligare och uppgick vid årsskiftet till 24 167 
stycken. Vi har aldrig varit fler invånare än nu. Fler invånare kräver, förutom fler 
bostäder, även bättre kommunikationer samt service i olika former.

Även år 2017 var ett år med stor satsning på 
nybyggen i Staffanstorps kommun. Förutom 
bostäder har det satsats på bland annat 
service och kommunikationer. Hjärup kom-
mer att få tillgång till mer service genom 
byggnationen på den så kallade Trekanten. 
Utöver livsmedel och byggvaror planeras det 
för till exempel tandläkare, frisör, post, 
kemtvätt, optiker, allt som man behöver för 
sitt vardagliga liv. 

Efter ungefär 20 års planering och förbe-
redelser, togs så det symboliska första spad-
taget för den stora utbyggnaden av fyra spår 
mellan Arlöv och Flackarp via Hjärup.

Spaden sattes också i jorden för två nya 
vårdboenden i kommunen, ett i Vikhem och 
ett i Sockerstan.

 Under senare delen av året startade bygget 
av Ängslyckans nya förskola i Hjärup. Det 
blir en stor förskola med plats för tolv 
avdelningar och 270 barn. Beräknad inflytt-
ning i den nya förskolan är våren/sommaren 
2019. 

I slutet av året avslutades första delen av 
projekt kulturlyftet, när Staffanstorps biblio-
tek flyttade in i rådhuset. Etapp två påbörjas 
under 2018 och innebär att Konsthallen 
bevaras och att det skapas en samlingssal för 

större arangemang i de lokaler där biblioteket 
tidigare funnits.

FRAMÅT OCH UPPÅT
Staffanstorps kommun placerar sig på åttonde 
plats av 290 kommuner i Svenskt Näringslivs 
ranking över företagsklimatet 2017 i de 
svenska kommunerna. Det är en förbättring 
med tre placeringar sedan förra årets under-
sökning. Bland de skånska kommunerna har 
Staffanstorp det tredje bästa företagsklimatet.

Det går bra för skolan också. Staffanstorps 
kommun fortsätter att förbättra sin placering 
på Sveriges kommuner och landstings (SKL) 
öppna jämförelser – grundskola. 2017 ham-
nar Staffanstorp på plats 58, vilket är en 
förbättring sedan 2014 med 99 placeringar. 
Förra året, 2016, hamnade Staffanstorps 
kommun på plats 71. 

Staffanstorps kommun kom på delad 
andraplats när Security Awards, säkerhets-
branschens stora pris till de personer eller 
företag/organisationer som gör det där lilla 
extra, delades ut i november. Det är Staffans-
torps kommuns framgångsrika pionjärarbete 
med märkDNA som gav ringar på vattnet 
och ledde till nomineringen i kategorin Årets 
offentliga satsning.
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

2017 var ett framgångsrikt år för kommunen. Verksamheterna utvecklades 
väl, liksom det ekonomiska resultatet i kommunkoncernen. Staffanstorps 
kommun attraherade också många nya människor och företag under det 
gångna året.

VERKSAMHETERNA UPPVISAR GOD KVALITET
Kommunens verksamheter utvecklades väl 
under året. De bedrevs med god effektivitet 
och med den kvalitet som invånarna har rätt 
att förvänta sig. På skolans område har nu 
tidigare satsningar och omprioriteringar på 
allvar börjat märkas i resultaten. Andelen 
legitimerade lärare är nu uppe i 80 procent – 
den 6:e högsta andelen i Skåne, och betydligt 
över det svenska snittet. Andelen elever som 
uppnått kunskapskraven i alla ämnen är hög, 
liksom de genomsnittliga meritvärdena.

Ett stort arbete har pågått under året för 
att öka kvaliteten inom äldreomsorgen. Vi är 
inte nöjda med resultaten i de brukarenkäter 
som årligen redovisas, speciellt inte vad gäller 
särskilt boende. Under 2019 kommer kom-
munen börja gå över till ett helt nytt system 
enligt lagen om valfrihet. Det är då slut på 
kortsiktiga upphandlingar, och kvaliteten 
kommer att höjas ordentligt.

STARKT EKONOMISKT RESULTAT
Kommunkoncernens samlade resultat upp-
gick till 80,4 miljoner kronor. Det egna 
kapitalet per invånare ökade med 18 procent, 
skuldsättningsgraden minskade och solidite-
ten förstärktes. Kommunfullmäktiges mål för 
ekonomin har uppfyllts med råge. 

Vi står sannolikt på, eller nära, toppen av 
en högkonjunktur just nu. När konjunkturen 
viker – och det gör den förr eller senare – är 
det väsentligt att vara förberedd och ha en 
långsiktig uthållighet. De senaste årens starka 
resultat har lagt en stark ekonomisk grund 
och ger handlingsfrihet.

TRYGGHETEN FÖRSTÄRKS
Många kommuninvånare har de senaste åren 
upplevt en ökad otrygghet. Under slutet av 
2017 började torget i Staffanstorp att kamera-
övervakas. Kommunen har också lämnat in 
ett antal tillståndsansökningar till länsstyrel-
sen för kameraövervakning av fler offentliga 
platser, såväl i Staffanstorp som Hjärup.

Under 2017 fattades också beslut om en 
ny trygghetsorganisation med bland annat 
kommunala ordningsvakter. En säkerhets-
chef  har rekryterats och sommaren 2018 
kommer organisationen förhoppningsvis att 
vara på plats.

DUKTIGA MEDARBETARE
Den främsta anledningen till att det går bra 
för Staffanstorps kommun är alla duktiga 
medarbetare i de olika verksamheterna. 
Kommunen är en stor och komplex organi-
sation, men tack vare samarbete över förvalt-
ningsgränserna, mellan kommunen och 
koncernbolagen och samverkan med närings-
liv och föreningsliv så får invånarna en 
mycket god service och detta till en förhål-
landevis låg skatt.

Christian Sonesson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Christian Sonesson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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FEM ÅR I SAMMANDRAG

FEM ÅR I SAMMANDRAG
KOMMUNEN Bokslut 

2013
Bokslut 

2014
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017

Antal invånare 31 december 22 672 22 994 23 119 23 600 24 167

Skattesats (kr) 18:79 18:79 18:79 19:14 19:14

Antal årsarbetare vid utgången av året 863 876 915 963 1001

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, netto (mnkr) 964,6 984,0      1 018,6      1 085,3      1 146,8

Verksamhetens nettokostnad (mnkr) 920,8 971,8 1 024,4 1 020,4 1 101,0

Verksamhetens nettokostnad per invånare 40 614 42 263 44 060 43 237 45 562

Finansnetto (mnkr) -22,9 -4,4 7,1 -35,0 27,4

Årets resultat (mnkr) 20,9 7,8 2,7 29,9 73,1

Årets resultat (mnkr) avstämt mot balanskravet 55,8 7,7 2,6 -37,9 22,0

Nettoinvesteringar (mnkr) (exkl markinköp) 64,2 90,2 50,8 49,8 46,6

Eget kapital (mnkr) 308,5 316,2 318,9 349,1 422,2

Eget kapital per invånare (kr) 13 607 13 751 13 807 14 788 17 469

Extern låneskuld (mnkr) 475,1 615,2 704,7 757,3 811,6

Anläggningslån per invånare (kr) 20 955 26 755 30 481 32 089 33 581

Skuldsättningsgrad % 79,3 80,2 81,0 80,9 78,6

Rörelsekapital (mnkr) 126,2 91,7 22,4 51,4 468,4*

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse % 20,7 19,8 19,0 19,1 21,4

KONCERNEN Bokslut 
2013

Bokslut 
2014

Bokslut 
2015

Bokslut 
2016

Bokslut 
2017

Årets resultat -13,9 -165,3 -10,8 32,4 80,4

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse % 12,7 6,8 6,6 7,6 9,5

Finansnetto -64,2 -29,6 -31,6 -24,6 -4,6

*Ökningen beror främst på att kommunens värdepapperportfölj omklassificerats från anläggningstillgång till omsättningstillgång.
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SÅ ANVÄNDES SKATTEPENGARNA

SÅ ANVÄNDES 
SKATTEPENGARNA 
HÄRIFRÅN KOM PENGARNA 2017
Kommunens största intäkt är skatt från dess 
invånare som utgör 66 procent av kommu-
nens totala intäkter. Den kommunala skatten 
var under 2017, 19,14 procent. Bidrag av 

HIT GICK PENGARNA 2017
Kommunens största kostnader för 2016 
avser förskolor och grundskolor som utgör 
50 procent av kommunens totala kostnader. 
Tillsammans med gymnasie- och vuxenut-

olika slag utgör 9 procent av intäkterna. 
Försäljningsintäkter och reavinster utgör 
2017, likt tidigare år, en procent av kommu-
nens totala intäkter.

bildningen svarar dessa för 60 procent av 
verksamhetens totala kostnader. Ett annat 
stort verksamhetsområde är äldre- och 
handikappomsorgen. 

Reavinst och försäljningsintäkter 1%

Exploateringsintäkt 6%

Finansiella intäkter 1%

Hyror och arrenden 1%

Försäljning av verksamhet 2%

Bidrag 10%

Taxor och avgifter 7%

Generella bidrag 7%

Skatter 65%

Miljö och samhällsbyggnad 0%

Kommunstyrelsen 5%

Teknisk verksamhet 5%

Individ och familjeomsorg 3%

Äldre- och handikappsomsorg 22%

Kultur och fritid 4%

Gymnasie- och vuxenutbildning 11%

Förskola och skola 51%
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POLITISK ORGANISATION I KOMMUNEN

MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE

POLITISK ORGANISATION 
I KOMMUNEN
Staffanstorps kommun styrs sedan valet 2014 av en allians bestående av 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Moderaterna 
har 14 mandat i fullmäktige och är därmed största parti.

Moderaterna 14

Centerpartiet 2

Liberalerna 3

Kristdemokraterna 1

Socialdemokraterna 11

Miljöpartiet 3

Sveriges Pensionärers Intresseparti 1

Vänsterpartiet 1

Sverigedemokraterna 5

Kommunstyrelse

Teknisk nämnd

Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnd

Kultur- och
fritidsnämnd

Barn- och 
utbildningsnämnd

Socialnämnd

ValnämndRevisorer

Kommunfullmäktige
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POLITISK ORGANISATION I KOMMUNEN

Kommunstyrelsen från vänster: Carina Dilton (S), Tina Xhemajli (–), Eric Tabich (M), Yvonne Nilsson (C), Nino Vidovic (M) 1:e v ordf, Richard Olsson (SD), 
Christian Sonesson (M) ordf, Torbjörn Lövendahl (S) Pierre Sjöström (S) 2:e v ordf, David Wittlock (MP)Laila Olsen (S) och Liliana Lindström (M). Ej med på bild: 
Björn Magnusson (L).

KOMMUNSTYRELSEN 2017-12-31
Namn Parti  Uppdrag 

Christian Sonesson (M)  ordförande

Pierre Sjöström (S)  2:e v ordförande 

Nino Vidovic (M)  1:e v ordförande

Laila Olsen (S) ledamot

Liliana Lindström (M)    ledamot 

Torbjörn Lövendahl (S)    ledamot 

Eric Tabich (M)  ledamot 

Richard Olsson (SD)    ledamot 

Tina Xhemajli (–)    ledamot 

Carina Dilton (S)    ledamot 

Björn Magnusson (L) ledamot

David Wittlock (MP) ledamot

Yvonne Nilsson (C)    ledamot 
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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

Utöver kommunens egna nämnder så finns 
det ett samarbete med några övriga kom-
muner i samarbetsnämnder. De samarbets-
nämnder som finns vid utgången av 2017 är 
Samarbetsnämnd (IT), Samarbetsnämnd 2 

(Geoinfo) samt Samarbetsnämnd 3 (Löne-
service). Från och med 2012 är Staffanstorps 
kommun med i Samordningsförbundet Bur-
löv-Staffanstorp (Finsam).

Kommunens
koncernföretag

Kommunens 
egen verksamhet

Kommunal
 entreprenad

Kommunens samlade
 verksamhet

Samägda företag utan
betydande inflytande

Kommunkoncernen

AB Malmöregionens
avlopp 15%

SYSAV 3,3%

Sydvatten AB 2,6%

Kommunassurans Syd
Försäkringsaktiebolag 1,5%

Kommuninvest AB 0,3%

Inera AB 0,2%

Minst 20% innehav

Staffanstorps Centrum AB 100%

• Staffanstorps Energi AB 100%
Staffanstorps Energi Försäljnings AB 100%

• Staffanstorps hus AB 100%
Staffanstorps Kommunfastigheter AB 100%

• Staffanstorps fibernät AB 100%

• Business Port Staffanstorp AB 49%
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ORGANISATION I KONCERNEN

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

EKONOMISKA ENGAGEMANG MELLAN 
KOMMUNEN OCH KOMMUNENS KONCERN-
FÖRETAG  
Nedanstående schema visar en samlad bild 
över de ekonomiska engagemangen mellan 
kommunen och de kommunägda bolagen. 

Försäljning Mellanhavanden Borgen

Enhet Köpare Säljare Fordran Skuld Givare Mottagare

Staffanstorps kommun 115,8 9,8 5,1 2,6 1 119,3

Staffanstorps Centrum AB 3,0 0,8 0 3,0 1 119,3

Staffanstorps hus AB 0,2 0 0 1,1

Staffanstorps Kommunfastigheter AB 5,8 113,6 2,3 0,9

Staffantorps Energi AB 0,1 0,9 0,2 0

Staffantorps Fibernät AB 0,7 0,5 0 0,1

Friskolor definieras inte som kommunala 
entreprenader eftersom de tillkommer 
genom avtal med staten.

Kostnaden för den verksamhet som för 
Staffanstorps kommuns del utförs på entre-
prenad uppgår under 2017 till 232,8 mnkr 
(232,0 mnkr) vilket är en ökning med 0,8 
mnkr eller 0,3 procent i jämförelse med 
föregående år. 

Nedan framgår de företag som kommunen 
har anlitat för kommunala entreprenader 
under 2017 där beloppet överstiger 100 tkr.

Företag Tjänst Avtalstid

Attendo-LSS Boende för funktionshindrade, korttidsverksamhet 2013-2018

Nytida Dagligverksamhet, LSS 2015-2019

Bergkvarabuss Skolskjutsar 2013-2018

Förenade Service AB Städning 2016-2018

Green Landscaping AB Grönytor, idrottsanläggningar utomhus 2013-2018

Poolarna Assistans AB Personlig assistans 2015-2019

Nordström assistans Personlig assistans 2017

Humana Omsorg Särskilt boende 2012-2018

Förenade Care Särskilt boende 2016-2018

Klöverlyckan ek. förening Särskilt boende 2015-2019

ISS Facility Services AB Kost 2012-2019

Kraftringen Sverige AB Gatubelysning 2011-2018

PEAB Sverige AB Gata/väg, VA ledningar 2016-2020

Samres Färdtjänst 2014-2017

SUEZ Recycling AB Hushållsavfall 2011-2018
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De bolag som ingår i kommunkoncernen 
men inte finns med i ovanstående tabell har 
Staffanstorps kommun inte haft några 
väsentliga transaktioner med under 2017.

Staffanstorps Kommunfastigheter AB har 
inte erhållit något driftsbidrag 2017. 

 Bidrag, tillskott, utdelning, mnkr

Enhet Givna Mottagna

Staffanstorps kommun 0

Staffanstorps Kommunfastigheter AB 0

ORGANISATION I KONCERNEN

Staffanstorps kommuns inköp från de kom-
munalägda bolagen uppgår till 115,8 mnkr 
och avser främst hyreskostnader och åtgärder 
på hyrda lokaler. Kommunens försäljning till 
de kommunalägda bolagen uppgår till 9,8 
mnkr varav de största posterna avser bor-
gensavgift och VA-avgifter. 

När det gäller fordringarna som kommu-
nen har på de kommunalägda bolagen består 
de främst av kundfordringar. Skulderna som 
kommunen har till bolagen avser framförallt 
kundfordringar. 
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ORGANISATION I KOMMUNEN

ORGANISATION I 
KOMMUNEN

Kommundirektör Stabskontor

Medborgarserviceförvaltning Socialförvaltning UtbildningsförvaltningStadsbyggnadsförvaltning

HR/personal Intern service Räddningstjänst

Exploateringsdagen i     
Sockerstan, Staffanstorp
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OMVÄRLDSANALYS

OMVÄRLDSANALYS
De strukturella utmaningar som kommunsektorn står inför nu är större än 
under den senaste femtioårsperioden, vilket kommer att kräva ett gemensamt 
ansvarstagande från hela den offentliga sektorn.

Jämfört med utvecklingen sedan finanskrisen 
2008 förespås den internationella utvecklingen 
bli något bättre de närmaste åren. Med denna 
utveckling är det möjligt för svensk export 
att växa med mellan tre och drygt fyra pro-
cent per år, vilket är betydligt mindre än vid 
tidigare konjunkturuppgångar.

Även om exportökningen inte blir som 
åren före finanskrisen levererar utrikeshan-
deln ett fortsatt stort överskott de närmaste 
åren. Men bedömningen är osäker. Politiska 
kriser, hastiga omslag i förväntningar på till 
exempel tillväxten i USA eller motgångar i 
den europeiska återhämtningen kan snabbt 
förändra förutsättningarna. 

Med den klena draghjälpen från utlandet är 
det den inhemska efterfrågan som agerat 
draglok i den svenska återhämtningen.

Investeringarna, särskilt bostadsbyggandet, 
har ökat kraftigt de senaste åren och bidragit 
betydligt till tillväxten. I fjol såg vi också den 
största ökningen av offentlig konsumtion 
sedan 1998, bland annat till följd av flykting-
invandringen. De närmaste åren bidrar även 
hushållens ökade konsumtion till den starka 
efterfrågan. Den inhemska utvecklingen 
rymmer dock också stor osäkerhet. Bostads-
byggandet har bidragit starkt till tillväxten 
men kan knappast öka nämnvärt från nuva-
rande nivåer. Hushållens höga belåning 
innebär en stor risk om priserna på bostäder 
av något skäl faller.

En hög investeringstakt och ökad konsum-
tion innebär en fortsatt stark efterfrågan på 
arbetskraft, och därmed väntas arbetslöshe-
ten sjunka till cirka 6,5 procent. Den fortsatt 
starka efterfrågan på arbetskraft medför att 
det blir allt svårare för arbetsgivarna att hitta 

arbetskraft med rätt kompetens. Det gäller 
speciellt för kommunsektorn. Bristen på 
arbetskraft beror bland annat på att antalet 
personer med rätt utbildning är för litet, 
oavsett konjunkturläge. Arbetslösheten 
uppgår till cirka 6,5 procent, vilket kan tyckas 
högt i en högkonjunktur, men bakom siffran 
ryms den tydliga uppdelningen som finns på 
arbetsmarknaden. Under andra kvartalet år 
2017 var endast drygt fyra procent av den 
inrikes födda befolkningen arbetslösa. Mot-
svarande siffror för utrikes födda var knappt 
15 procent. I praktiken råder full sysselsätt-
ning för inrikes födda och andra väletablera-
de på arbetsmarknaden. På några års sikt 
kommer detta att begränsa den ekonomiska 
tillväxten. Däremot finns det utrymme att 
öka sysselsättningen bland stora delar av den 
utrikesfödda delen av befolkningen. Förbätt-
rad integration av flyktinginvandrare skulle 
höja ekonomins potentiella nivå. Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL:s) prognos 
sträcker sig enbart ett år framåt. Därefter 
bestäms utvecklingen av förutsättningarna 
vid neutral konjunktur. Det innebär en 
nedgång i resursutnyttjandet och en svagare 
utveckling 2019 och 2020. 

Det starka verksamhetstrycket de kom-
mande åren kombinerat med brist på arbets-
kraft och en försvagad skatteunderlagsökning 
ställer kommunerna inför svåra problem. Det 
krävs åtgärder på såväl kostnads- som in-
täktssidan. Det kan handla om att integrera 
flyktingar på arbetsmarknaden och om att 
börja använda smartare metoder och arbets-
sätt i verksamheten. Effektiviseringar är inget 
nytt utan något som kommunerna alltid arbe-
tar med och då i kombination med stora 



FÖ
RV

A
LT

N
IN

G
SB

ER
Ä

TT
EL

SE

15

ambitionshöjningar över tid. Den utvecklin- 
gen lär fortsätta. De strukturella utmaningar 
som kommunsektorn står inför nu är större 
än under den senaste femtioårsperioden och 
det kommer att kräva ett gemensamt ansvars-
tagande från hela den offentliga sektorn. 
Statens stöd måste bygga på att välfärden 
behöver utföras på ett nytt sätt. Det krävs ett 
nytänkande om hur verksamheten kan 

utvecklas och utformas. Användandet av ny 
teknik kan öka kvaliteten och den personliga 
integriteten samt minska behovet av att öka 
personalen i takt med det demografiska 
trycket. Det är viktigare än någonsin att 
denna utveckling inte hindras av detaljstyr-
ning och riktade statsbidrag som bygger på 
traditionella arbetsmetoder. 

OMVÄRLDSANALYS
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

GOD EKONOMISK HUS-
HÅLLNING OCH BALANS-
KRAVSUTREDNING MED 
RESULTATUTJÄMNING 
Sedan år 1992 ska kommuner enligt kommunallagen bedrivas enligt god 
ekonomisk hushållning. Under år 2000 tillkom balanskravet och under år 
2013 infördes en möjlighet att göra avsättning till och uttag från en 
resultatutjämningsreserv. Samtliga av dessa lagkrav ska följas upp årligen i 
årsredovisningens förvaltningsberättelse. 

Modellen syftar till att ge principer som 
grundar sig på långsiktighet, demokratiska 
värden, neutralitet inomutom den egna 
organisationen samt vara koncernövergripan-
de och ha en inriktning mot konsument/
mottagare och kvalitetsarbete.

Lagstiftning

Visionen
Framtidens 
kommun

Kommunfull-
mäktiges mål

- Politikområden
- Ekonomiska mål

Budget Pol. reglemente 
för nämnder och 

styrelser

Genomförande-
planer/aktiviteter

Nämndens 
internbudget

Beställning Upphandling

Överens-
kommelser

Avtal

Delegations-
ordning

Attestförteckning

U
ppföljning/utvärdering/analys

Direktiv
Koncerndirektiv
Ekonomistyrdirektiv
Ägardirektiv
Jämställdhetsdirektiv

Riktlinjer
Riktlinjer för kvali-
tetsuppföljning
Riktlinjer för sam-
verksansavtal

Regler
Arbetsmiljöregler
IT-säkerhetsregler
Rehabiliteringsregler

KF

KS/
NÄ

Org

Återkoppling

 (Vad)  (Vem/vilka)  (Hur) Exempel

För mandatperioden 2015-2018 fastställde 
kommunfullmäktige i maj 2015 dokumentet
Kommunfullmäktiges mål 2015-2018. Kom-
munfullmäktiges mål är en del i Staffanstorps
kommuns visionsstyrningsmodell. Modellen 
tydliggör den politiska styrningen och visar
inriktningen för Staffanstorps kommuns 
verksamhet och fortsatta utveckling.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

I kommunfullmäktiges mål anges vilka 
verksamhetsområden som ska prioriteras 
särskilt samt vilka mål som ska uppnås under 
mandatperioden. Till detta har nämnderna 
formulerat och fastställt genomförandeplaner 
med årliga aktiviteter. Sammantaget utgör 
Kommunfullmäktiges mål tillsammans med 
genomförandeplaner kommunens definition 
på vad som ska anses vara god hushållning.

Rubrikerna på de av kommunfullmäktige 
prioriterade verksamhetsområdena är:
• en bra start i livet
• omsorg på medborgarens villkor
• platsen vi bor på
• engagerade medborgare
• ekonomisk prioritering
och de innehåller sammanlagt tjugo mål, vars 
utfall för 2017 redovisas i en bilaga till 
årsredovisningen.

Ekonomisk prioritering Uppfyllt
Delvis 
uppfyllt

Inte 
uppfyllt

Det egna kapitalet ska inflationsskyddas vilket ställer krav på ett positivt resultat. 1

Kommunens bruttoinvesteringar ska till minst 50 procent finansieras av resultat och avskrivningar sett 
över mandatperioden. 1

Verksamhetsmässig prioritering Uppfyllt
Delvis 
uppfyllt

Inte 
uppfyllt

En bra start i livet 2 4 –

Omsorg på medborgarnas villkor – 3 –

Platsen vi bor på 1 3 –

Engagerade medborgare 1 4 –

TOTALT 6 14 –

EKONOMISK PRIORITERING
En grundläggande förutsättning för god 
hushållning är positiv balans mellan löpande 
intäkter och kostnader för att skapa utrymme 
för finansiering av framtida investeringar. 
Enligt kommunfullmäktiges mål ska det egna 
kapitalet inflationsskyddas vilket ställer krav 
på ett positivt resultat. Nedanstående tabell 
listar verkligt resultat år 2015, 2016 och 2017 
samt budgeterat resultat år 2018. Dessa 
jämförs med det lägsta resultatet för ett 
inflationsskyddat eget kapital. Årsgenomsnit-
tet av förändringstakten avseende konsu-
mentprisindex (KPI) har använts som infla-
tionsmått.

Verkligt/ budgeterat 
resultat

Lägsta resultat för 
full måluppfyllelse

2015 2,7 0

2016 29,9 3,5

2017 73,1 5,9

2018 5,0 6,5

Summa 110,7 15,9

Med ovanstående som utgångpunkt bedöms 
målet kunna uppnås.

Kommunerna kan finansiera investeringar 
genom egna medel, som genereras genom 
överskott i resultaträkningen och avskriv-
ningar, eller genom externa lån. Enligt den 
ekonomiska prioriteringen i kommunfull-
mäktiges mål ska minst 50 procent av brutto-
investeringarna finansieras med egna medel. 
I ett längre perspektiv är målsättningen 100 
procent eller mer, vilket innebär att ett 
utrymme skapas för amortering och/eller 
förstärkt likviditet. Nedanstående tabell listar 
verkligt resultat år 2015, 2016 och 2017 samt 
budgeterat resultat år 2018. 

Verkligt/prognostiserat/budgeterat resultat

2015 60%

2016 93%

2017 100 %

2018 42%

Med ovanstående som utgångpunkt bedöms 
målet kunna uppnås.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

VERKSAMHETSMÄSSIG PRIORITERING
Av kommunfullmäktiges beslutade mål för år 
2015-2018 är, när ett år kvarstår av mandat-
perioden, 22 procent helt uppfyllda och 78 
procent delvis uppfyllda. 

BEDÖMNING
Kommunfullmäktiges två ekonomiska mål 
bedöms kunna uppfyllas, samtidigt som 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål helt 
eller delvis uppfyllts när ett år kvarstår av 
mandatperioden. Sammanfattningsvis inne-
bär det att kommunen kan anses ha god 
ekonomisk hushållning. 

BALANSKRAVSUTREDNINGEN
Årsredovisningen ska innehålla en balans-
kravsutredning och enligt denna kan konsta-
teras att balanskravsresultatet år 2017 är 
positivt. 

   
Balanskravsutredning                     2016 2017

Årets resultat enligt resultaträkningen 29,9 73,1

Reducering av samtliga realisationsvinster -67,8 -51,1

Justering för realisationsvinster enligt undan-
tagsmöjlighet 0 0

Justering för realisationsförluster enligt undan-
tagsmöjlighet 0 0

Orealiserade förluster i värdepapper 0 0

Justering för återföring av orealiserade förluster  
i värdepapper 0 0

Årets resultat efter  balanskravsjusteringar -37,9 22,0

Reservering av medel till Resultatutjämnings-
reserv 0 0

Användning av medel från Resultatutjämnings-
reserv 0 0

Årets balanskravsresultat -37,9 22,0

Kommuner får inte besluta om en budget 
där kostnaderna överstiger intäkterna. Om 
resultatet ändå blir negativt måste detta 
återställas inom de närmaste tre följande 
åren. Det finns dock ett undantag ifrån 
denna huvudregel. Kommunfullmäktige kan 
med hänvisning till synnerliga skäl besluta 
om att inte återställa hela eller delar av ett 
underskott. Detta får ske om kommunen 
exempelvis haft orealiserade förluster på 

värdepapper med långsiktigt syfte eller kan 
anses ha en stark finansiell ställning. 

Den 6 mars 2017 beslutade kommunfull-
mäktige att med hänvisning till att Staffans-
torps kommun har tillräckligt stark finansiell 
ställning, inte återställa det negativa balans-
kravsresultatet år 2016. År 2017 är balans-
kravsresultatet positivt. 

RESULTATUTJÄMNINGSRESERVEN
Kommunen kan enligt särskild lagstiftning 
reservera delar av ett positivt resultat i en 
resultatutjämningsreserv. Denna reserv kan 
sedan användas i balanskravsutredningen (se 
ovan) för att utjämna intäkter över en kon-
junkturcykel. Av tidigare års resultat har 
totalt 15,4 mnkr avsatts  i fonden.

(mnkr) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ingående 
värde 8,0 8,0 14,0 15,4 15,4 15,4 15,4

Reservering 0 6,0 1,4 0 0 0 0

Använd-
ning 0 0 0 0 0 0 0

Utgående 
värde 8,0 14,0 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

Avsättning till reserven 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 balanskrav-
sjustering som överstiger två procent av 
summan av skatteintäkter och kommunal-
ekonomisk utjämning. Fonden får maximalt 
uppgå till fem procent av det egna kapitalet. 

Då det balanskravsavstämda resultatet 
2017 understiger två procent av summan av 
skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning är avsättning till fonden inte 
möjlig. 

Uttag från fonden får endast ske för att 
täcka ett negativt balanskravsresultat under 
perioder av svag skatteunderlagsutveckling. 
Då skatteunderlagsutvecklingen inte bedömts 
vara svag och det balanskravsavstämda 
resultatet varit positivt är uttag från fonden 
inte aktuellt.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV DEN 
EKONOMISKA STÄLLNINGEN 
Sammanfattningen utgår ifrån analysen under 
avsnittet Ekonomi och de fyra perspektiv som 
är av vikt för bedömningen av den ekono-
miska ställningen. Dessa är förutom resulta-
tet: kapacitet, risk och kontroll. Kommunens 
ekonomiska ställning är stark. För den 
samlade kommunkoncernen visar de senaste 
årens ekonomiska utveckling på att den 
finansiella styrkan är svag,men att den för-
stärkts sedan år 2016. 

RESULTAT
Generellt sett har ett resultat över tid på 
mellan två och tre procent av skatteintäkter 
och kommunalekonomisk utjämning betrak-
tats som god hushållning då ett sådant 
resultat ger utrymme att skattefinansiera 
löpande reinvesteringar.  

Från och med år 2013 redovisar Staffans-
torps kommun hela sin pensionsskuld i 
balansräkningen (enligt den så kallade full-
fonderingsmodellen, se avsnittet Redovisnings-
principer) vilket avviker från lagstiftningen.

För att siffrorna för Staffanstorps kom-
mun i nedanstående tabell ska kunna jämfö-
ras med övriga kommuner i Skåne och riket 
har resultatet räknats om för att följa lagen 
om kommunal redovisning. 

Årets resultat i andel av skatteintäkter och kommunal-
ekonomisk utjämning (%) enligt blandmodellen 

 2012 2013 2014              2015 2016 2017

 Staffanstorp 3,0 5,3 -2,0 -1,0 1,7 5,6

 Skåne län 2,6 2,7 1,3 1,6 2,3 3,4

 Alla kommuner 2,4 2,2 1,5 2,5 3,7 3,7

Den ekonomiska planeringen i Staffanstorps 
kommun har från och med år 2013 dock 
utgått ifrån de förutsättningar som ges vid 
fullfonderingsmodellen. Enligt denna metod 
har samma nyckeltal utvecklats enligt nedan:

Årets resultat i andel av skatteintäkter och kommunal-
ekonomisk utjämning (%) enligt fullfonderingsmodellen 

2013 2014 2015 2016 2017

Utfall 2,2% 0,8% 0,3% 2,8% 6,4%

Budget 1,4% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3%

 
Nyckeltalet har för Staffanstorps kommun 
överstigit två procent varje enskilt år mellan 
år 2002-2013 och mellan år 2016-2017. 

För mandatperiodens tre första år har den 
gensomsnittliga resultatnivån varit 3,3 pro-
cent och kommunfullmäktiges mål om ett 
positivt resultat som inflationsskyddar det 
egna kapitalet har uppnåtts. 

Årets resultat (mnkr), Kommunkoncernen

2012 2013 2014 2015 2016 2017

68,7 -13,9 -165,3 -10,8 32,4 80,4

Under perioden 2013-2015 var de årliga 
resultaten negativa i kommunkoncernen. År 
2014 förklaras detta främst av nedskrivning 
av värdet på nio fastigheter men i det under-
liggande resultatet av ekonomisk obalans 
inom Staffanstorps Kommunfastigheter AB 
(SKF) främst kopplad till ett antal olika 
hyressättningsmodeller. Vid en detaljerad 
analys av SKF:s ekonomiska situation hösten 
2014 konstaterades att det fanns skäl att 
införa en ny modell för att skapa mer lång-
siktigt hållbara förutsättningar. Utifrån den 
riskanalys som redovisades skulle den nya 
hyressättningsmodellen förstärka Staffans-
torps Kommunfastigheter AB:s årliga resul-
tatnivå, vilken då bedömdes vara i balans till 
som senast år 2020. Därefter skulle ägaren 
kunna ställa krav på marknadsmässig avkast-
ning, positiv utveckling av det egna kapitalet 
och amortering av låneskulden. Det kan 
konstateras att målet uppnåtts tidigare än 
väntat.

KAPACITET
Soliditeten är ett mått på långsiktig ekono-
misk styrka. 
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Soliditet inkl. ansvarsförbindelsen (%), kommunen

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Staffanstorp 22,3 20,7 19,8 19,0 19,1  21,4

Skåne län 25,7 25,1 27,5 28,8  30,2

Alla kommuner 4,4 3,6 6,5 9,7 14,2

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse (%), kommunkoncernen 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Staffanstorp 14,0 12,7 6,8 6,6 7,6 9,5

Skåne 19,9 19,5 20,9 22,7 24,0

Riket 6,9 6,7 8,8 11,2 14,5

Soliditeten för Staffanstorps kommun är 
stark och uppgår vid utgången av år 2017 till 
21,4 procent. För kommunkoncernen är 
soliditetet svag, 9,5 procent men har för-
stärkts de två senaste åren kopplat till omfat-
tande markförsäljningar i kommunen.

2013 2014 2015 2016 2017

Kommunen 126,2 91,7 22,4 51,4 468,4

Kommun-
koncernen 148,5 -166,9 45,8 97,4 479,0

Tabellen visar kassalikviditeten i kommun och kommunkoncernen. 

Nyckeltalet kassalikviditet visar betalnings-
förmåga på kort sikt. Kommunens omsätt-
ningstillgångar relateras till de skulder som 
ska omsättas inom ett år. Vid 100 procent 
klarar man precis sina kortsiktiga ekonomiska 
åtaganden. Nyckeltalet ska alltid ställas i rela-
tion till soliditetens utveckling. En förbättrad 
kassalikviditet kombinerad med oförändrad 
eller förbättrad soliditet är ett tecken på att 
det totala finansiella handlingsutrymmet har 
stärkts. Under år 2017 har både kassalikvi-
diteten som soliditeten stärkts i kommunen 
såväl som i  kommunkoncernen. I nyckeltalet 
ingår att kommunens värdepappersportfölj 
från och med år 2017omklassificerats från 
anläggnings- till omsättningstillgång.

I övrigt har likviditeten i kommunen 
förstärkts kopplat till att fordringarna på 
Migrationsverket minskat och därmed har 30 
mnkr av kommunens lån har amorteras. 

Skattesatsen är ett nyckeltal som speglar 
kommunens långsiktiga handlingsberedskap i 
förhållande till övriga kommuner i länet, 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

eftersom en jämförelsevis låg skattesats 
innebär en potential att stärka intäktssidan 
genom ett ökat skatteuttag. Skattesatsen för 
Staffanstorps kommun var år 2017 1,61 kr 
under genomsnittet i riket och 1,27 kr under 
genomsnittet i Skåne (per intjänad hundra- 
lapp).

RISK
Ränteriskexponeringen i kommunkoncernen 
är hög vilket illustreras av nedanstående 
jämförelse.

Kommunen har en värdepappersportfölj 
som är avsatt för långfristiga ändamål. Den 
långfristiga portföljens bokförda värde 
uppgick vid slutet av år 2017 till 357 mnkr 
och marknadsvärde till 425 mnkr. Den 
orealiserade vinsten i portföljen uppgår 
därmed till 68 mnkr. 

Långfristiga skulder(kr/ invånare), kommunkoncernen

 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Staffanstorp 71 172               72 292               66 517               79 761               79 516 79 896

Skåne 35 424               38 883               39 907               42 448               44 418

Riket 40 403 42 260 43 972 46 066 47 158

KONTROLL
Budgetföljsamheten kan vid en första anblick 
framstå som mindre bra, men beaktat att 
merparten av avvikelserna förklaras av ökade 
volymer vilket i sin tur haft en positiv påver-
kan på det kommunalekonomiska utjäm-
ningsbidraget, kan budgetföljsamheten 
sammantaget betecknas som acceptabel.  
Budgetavvikelsen för verksamheterna (nämn-
der, balansenheter och resultatenheter) 
uppgår till -15 mnkr vilket motsvarar tre 
procent av budgetomslutningen. 

Prognossäkerheten har varit mindre bra då 
avvikelsen avseende årets resultat, utfall 
jämfört med prognos vid delårsrapporten, 
uppgått till +42 mnkr. Av dessa avsåg 18 
mnkr tillkommande markförsäljningar, åtta 
mnkr beslut om allokeringar i den långfristiga 
portföljen under november månad och fyra 
mnkr beviljat bidrag från Boverket under 
november månad.
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KÄNSLIGHETSANALYS

KÄNSLIGHETSANALYS
Staffanstorps kommuns beroende av omvärl-
den kan beskrivas genom att göra en känslig-
hetsanalys. I tabellen nedan visas hur ett antal 
parametrar skulle kunna påverka kommunens 
ekonomi. Små förändringar kan innebära sto-
ra belopp för kommunen, vilket visar hur 
viktigt det är att det finns viss marginal när 
budgeten fastställs. Plustecken visar att 
kostnaderna minskar/intäkterna ökar och 
minustecken visar att kostnaderna ökar/
intäkterna minskar.

mnkr

1 kr höjning/sänkning av kommunalskatten +/-55

100 invånare, skatteintäkter   +/-44

1% förändrat skatteunderlag +/-10

1% löneökning -6

10 heltidstjänster +/-5

1% taxor/avgifter   +/-0

1% köp av huvudverksamhet  +/-5

1% köp av material och varor  +/-1

100 mnkr nya lån -1

1% högre räntesats  -3

10 mnkr minskad likviditet -0

 

Musikpicknick i Balders hage, 
Staffanstorp
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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 upp-
rätta en organisation kring det interna kont- 
rollarbetet, att kommunövergripande direktiv 
och regler förankras i hela den kommunala 
organisationen, samt att fatta beslut om en 
kommunövergripande intern kontrollplan. 
Kommunstyrelsen ska även informera sig om 
hur den interna kontrollen fungerar i de 
kommunala bolagen.

Nämnder och styrelser ansvarar för den 
interna kontrollen inom det egna verksam-
hetsområdet. Internbudgetbeslutet på hösten 
innefattar även den interna kontrollplan som 
ska gälla för det avsedda budgetåret.

BEDÖMNING
De kommunala bolagen och samtliga nämn-
der har beslutat om interna kontrollplaner 
för året. Rapportering har skett till samtliga 
nämnder/styrelser med undantag för social-
nämnden och den övergripande interna 
kontrollplanen, som avser att rapporteras i 
mars respektive april 2018, samt för bolagen.

Det allmänna intrycket är att den interna 
kontrollen bedrivits på ett ambitiöst och 
öppet sätt. Där fel och brister upptäckts har 
åtgärder planerats/satts in. 

De bedömningskriterier som använts 
redovisas nedan.
• Mycket god: inga avvikelser.
• God: fåtal avvikelser med mycket ringa   
 påverkan.
• Tillfredsställande: avvikelser med ringa   
 påverkan.
• Svag: ett flertal avvikelser och/eller avvi-  
 kelser som inte kan anses vara ringa.

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
har den interna kontrollen bedömts som 
tillfredsställande. Två kontrollområden har 
undersökts varav ett med tillfredsställande 
resultat och ett för vilket det inte gått att göra 
någon bedömning. Tillfredsställande intern 
kontroll uppvisade kontrollområdet ekono-
misk avvikelse mellan beslutad förkalkyl och 
utfall avseende detaljplan Sockerstan. Det 
andra kontrollområdet avsåg kontroll av 
rutin för beställning av IT-utrustning samt 
behörighetsadministration i IT-teamets 
beställningsportal. Eftersom det inte fanns 
någon rutin har det inte gått att göra någon 
bedömning. 

Den interna kontrollen inom tekniska 
nämndens verksamhetsområde har samman-
taget bedömts som god. Intern kontroll har 
utförts gällande risk för stigande räntenivåer 
avseende balansenheterna VA-verket och 
renhållningen, eftersläpande fakturering och 
avvikelser i kostnadsbedömningarna från 
driftentreprenörerna och för långsam för- 
nyelse av beläggningar och VA- ledningsnä-
tet. Då räntenivåerna legat på stabil nivå har 
kostnaderna inte avvikit från budget varför 
den interna kontrollen i detta avseende kan 
anses vara mycket god. Förnyelse av led-
ningsnäten för VA och beläggningar har följt 
planeringen med få avvikelser. Genom en 
god dialog med entreprenörerna har rutiner-
na för driftåtgärder stärkts och faktureringen 
fungerat bra. 

Den interna kontrollen inom miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsom-
råde har sammantaget bedömts som tillfreds-
ställande. Intern kontroll har utförts för 
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nämndens tre ansvarsområden detaljplaner, 
bygglovhantering och miljö- och hälsa. För 
planavdelningen har kontroll gjorts på 
antagna detaljplaner och dess vinnande av 
laga kraft. Under perioden januari-september 
2017 har två ändringar av detaljplan och en 
detaljplan antagits av miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden. Tre av de detaljplaner 
som överklagades under 2016 väntar fortfa-
rande på avgörande. Två av detaljplanerna 
väntar på avgörande i mark- och miljööver-
domstolen. Inom miljöenheten har intern 
kontroll gjorts av tillsynsbesök och kontroller 
och huruvida dessa utförts i planerad omfatt-
ning. Det fanns inga markanta avvikelser att 
rapportera. 14 överklagade bygglovsbeslut 
har slutligen avgjorts och vunnit laga kraft 
under perioden. I fem av dessa ärenden har 
kommunens beslut upphävts av länsstyrelsen. 
Fem ärenden som överklagats har avslagits av 
länsstyrelsen. Fyra ärenden har överklagats 
till mark- och miljödomstolen som har 
avslagits alla ärenden. Möjlighet till lärande 
och kunskapsuppbyggnad har tagits tillvara 
av byggenheten.

Den interna kontrollen inom kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde har 
sammantaget bedömts som god. Fyra kont- 
rollmoment har undersökts varav tre med 
mycket god och en med svag resultatbedöm-

INTERN KONTROLL

ning. Avseende kontrollmomentet att säkra 
en korrekt ärendehandläggning avseende 
bidragsutbetalning bedömdes kontrollen som 
svag då stickprovskontrollen visade att fyra 
föreningar lämnat några mindre felaktiga 
uppgifter till grund för utbetalning av bidrag.  
Nästa år kommer det nya digitala bidragsys-
temet ha införts vilket kommer att förbättra 
kontrollmöjligheterna. Det kommer även 
vara fortsatt fokus på kommunikation med 
föreningslivet gällande hantering och admi-
nistration av förenings- bidragen. 

Sammantaget har den interna kontrollen 
inom barn- och utbildningsnämnden bedöms 
som svag. Två områden har granskats. 
Kontrollen av befintliga rutiner gällande 
skolornas arbete med anpassningar, stöd och 
särskilt stöd i undervisningen visade på 
brister gällande likvärdighet mellan och inom 
skolorna, att de kommungemensamma 
rutinerna inte alltid följs, att det saknas 
dokumentation, att det råder osäkerhet kring 
vad som ska dokumenteras samt var detta 
ska göras utifrån sekretess och användarvän-
lighet. Nämnden har beslutat om ett antal 
åtgärder samt att resultatet av dessa ska 
återrapporteras till nämnden. Kontrollen av 
debitering av föräldraavgifter visade på god 
intern kontroll.

Ingen kontroll-
plan beslutad Svag

Tillfreds-
ställande God Mycket god

Återrappor-
terad

Kommunövergri-
pande April 2018

KS X Okt 2017

TN X Nov 2017

MOS X Dec 2017

KFN X Dec 2017

BUN X Dec 2017

SN Mars 2018

Kommunala 
bolagen X April 2018
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KOMMUNALA BOLAG
Varje år upprättas en kartläggning över vilka 
risker som finns i bolagen samt vilka rutiner 
och processer som är centrala för bolagen. 
Efter kartläggningen upprättas en plan för 
internkontroll där väsentliga rutiner och 
processer som påverkar koncernens finan-
siella förhållanden kontrolleras. Koncernens 
ledningsgrupp ansvarar för upprättandet av 
planen och genomförandet och utfallet 
redovisas för styrelsen och ägaren. 
Kontrollens syfte är att säkerställa att koncer-
nens styrdokument, fastställda instruktioner 
och rutiner följs.

Bolagskoncernens kontrollområden år 
2017 har varit inriktade på behörigheter och 
attest, budgetuppföljning, hyreskontrakt vid 
nyproduktion, intäkter och kravrutiner, 
finansiering, underhåll av fastigheter, hyres-
modellen, representation. Ingen kontroll har 
visat på svagt resultat. För fyra av dem visade 
resultatet på god kontroll (behörigheter, 
kravrutiner, finansiering samt representa-
tion). Övriga sex kontrollområden uppvisade 
mycket god kontroll det vill säga inga eller 
små avvikelser.

Granskningen visar att bolagen har till-
fredsställande rutiner och instruktioner och 
därmed kan den interna kontrollen bedömas 
som god.

INTERN KONTROLL
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MEDBORGARE
Staffanstorps kommun har haft en konstant ökning av antalet invånare sedan 
1990. Under 2017 ökade antalet invånare från 23 600 till 24 167. Ökningen är 
totalt 567 invånare (2,4 procent). 

Skillnaden mellan inflyttade och utflyttade är 
flyttningsnettot och utfallet för 2017 blev ett 
överskott på 358 invånare.

Demografi för Staffanstorps kommun år 2007-2017  

Ålders- 
klasser 0-6 7-19 20-64 65-79 80- Totalt

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

2014 2 261 4 033 12 355 3 433 912 22 994

2015 2 260 4 087 12 354 3 474 944 23 119

2016 2 342 4 222 12 539 3 462 1 035 23 600

2017 2 376 4 453 12 765 3 448 1 125 24 167

Tabellen visar åldern vid respektive årsskifte. Källa: SCB

Befolkningsstrukturen visar att Staffanstorp 
är en kommun där andelen äldre ökar succe-
sivt för varje år. Andelen barn och ungdomar 
(0-19 år) är 28 procent. Den arbetsföra 
befolkningen utgör 53 procent och den äldre 
(65 år och äldre) 19 procent av Staffanstorps 
totala befolkning.

Den åldersklass som visar störst procen- 
tuell ökning mellan åren 2007 till och med 
2017 är åldersgruppen 80 år och äldre. Den 
har ökat med nästan 45 procent. Därefter 
kommer åldersklassen 65-79 år med en 
ökning på 24 procent. Den markant ökande 
andelen äldre medför att behoven av olika 
former av äldreomsorg ökar. 

Åldersgruppen 0-6 år har ökat med 16 
procent under perioden. I en växande kom-
mun finns generellt en ökad efterfrågan på 
den service och de tjänster som kommunen 
erbjuder. 

LÄGENHETER OCH SMÅHUS
Under 2017 färdigställdes 160 bostäder. 
Samtliga är småhus (villor, radhus eller 
kedjehus) i äganderättsform eller bostads-
rättsform. 

ARBETSMARKNAD
Öppet arbetslösa definieras som arbetssö-
kande (16-64 år) som aktivt söker och omgå-
ende kan ta ett arbete på arbetsmarknaden. 
De kvarstående sökande utgörs av samtliga 
inskrivna i slutet av månaden respektive år. 
Tabellen nedan visar Staffanstorps kommuns 
kvarstående sökande samt öppet arbetslösa.

År
Kvarstående 

sökande totalt Öppet arbetslösa

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

2014 1 103 324

2015 1 011 288

2016 963 298

2017 963 329

Källa: Arbetsförmedlingen.
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MILJÖ

MILJÖ
Staffanstorps kommun arbetar aktivt med miljö- och klimatfrågor. Under 2017 
har flera viktiga beslut tagits för kommunens framtida arbete med miljöarbete.
Kommunfullmäktige har under 2017 antagit dels en blåplan för hantering av 
kommunens vatten, och dels en renhållningsordning som fastlägger kommunens 
återvinningshantering för framtiden. Under året har även ett arbete med trafik- 
och mobilitetsplan påbörjats som förväntas vara klar under 2018.

BLÅPLAN 2015-2020 
I början av 2017 antog Kommunfullmäktige 
i Staffanstorps kommun en kommunövergri-
pande blåplan. Blåplanen är ett dokument 
som ska vara vägledande för arbetet i den 
kommunala vattenplaneringen. 

I första hand ska blåplanen fungera som en 
förvaltningsövergripande VA-plan, men den 
ska även koppla samman de krav som ställs 
från Vattenförvaltningen och även ge en 
sammanfattande bild av Staffanstorps kom-
muns vattenvårdsarbete som huvudsakligen 
sker via mellankommunala samarbetsorgan. 

Blåplanen underlättar den kommuninterna 
samordningen och kommer att fungera som 
ett fördjupande underlag till en kommande 
översiktsplan. 

Ytterligare en dimension i blåplanen är 
kommunens arbete med ekosystemtjänster. 
Enkelt uttryck handlar detta om produkter 
och tjänster som bidrar till människans 
välbefinnande. Detta är en viktig del i den 
fysiska planeringen, i samband med förtät-
ning av tätorterna, att skapa miljöer med hög 
kvalitet.

KLIMAT OCH VATTENARBETE
Sedan 2009 har man i Segeåns samt i Höje ås 
avrinningsområde, organiserat sig i vattenråd. 
Ett vattenråd är en samverkansform där 
kommuner, näringsliv och olika intresseorga-
nisationer gemensamt för en diskussion kring 
de lokala vattenresurserna, för att kunna 
uppfylla de åtgärder som krävs enligt EG-di-
rektivet; ramdirektivet för vatten. Sveriges 

kommuner arbetar idag med vattenförvalt-
ning och vattenplanering som grundar sig på 
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer. Sedan 2011 rapporterar 
varje kommun årligen sitt arbete med vatten-
frågor utifrån dessa båda dokument.

Segeåprojektet är ett samarbetsprojekt 
mellan kommunerna i Burlöv, Lund, Malmö, 
Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge 
samt ett flertal företag. Projektet arbetar 
främst med konkreta åtgärder för att öka 
vattenmagasineringsförmågan 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 vattenvårdande åtgärder har 
sedan 2015 fortsatt i enlighet med Segeåns 
vattenvårdsplan. 

RENHÅLLNINGSORDNING
Under 2017 antog kommunfullmäktige i 
Staffanstorps kommun en ny renhållnings-
ordning med avfallsplan och avfallsföreskrif-
ter. Renhållningsordningen innehåller ett 
antal mål för hur Staffanstorps kommun ska 
arbeta med avfall och kretslopp. Till år 2020 
ska följande mål vara uppfyllda:
• Den totala mängden hushållsavfall per   
 person ska vara mindre än år 2015.
• Den totala mängden textilavfall i restavfallet  
 ska vara halverad jämfört med år 2015.
• Minst 20 procent av matavfallet ska vara   
 utsorterat och behandlat biologiskt så att   
 växtnäring och energi tagits tillvara.
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MILJÖ

• Mängden förpackningar och tidningar i   
 restavfallet ska vara halverad för respektive  
 material jämfört med år 2015.
• Nedskräpningen ska vara mindre än år 2016.
• Mängden farligt avfall i restavfallet ska vara  
 noll.
• Avfallstransporterna ska vara fossilbränsle- 
 fria.
• Våra intressenters förtroende för hela   
 avfallskedjan ska vara högre än år 2016.

TRAFIK- OCH MOBILITETSSTRATEGI
Under 2017 påbörjades arbetet med en 
trafik- och mobilitetsstrategi. En trafik- och 
mobilitetsplan har en vidgad syn på resor och 
transporter och innebär att man också 
arbetar med orsakerna till resor. 

Utgångspunkter för arbetet är de nationella, 
regionala och politiska mål som har koppling 
till trafiksystemet. Tillsammans med en 
analys av nuläget, framåtblickar samt ett antal 
förhållningssätt som har tagits fram under 
arbetet läggs grunden för de inriktningar och 
strategier som formulerats.

Trafik- och mobilitetsstrategin förväntas 
antas under våren 2018.

FÖRBÄTTRADE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
KOLLEKTIVTRAFIK 
Byggnationen av utbyggnaden till fyra spår 
på stambanan har påbörjats under oktober 
2017. Målet med detta arbete är att förbättra 
förutsättningarna för en ökad turtäthet till 
Hjärup i samband med utbyggnaden till fyra 
spår.

Staffanstorps kommun har i samprojekt 
med Skånetrafiken anlagt bland annat ny 
busstation och ny cirkulationsplats för att 
kunna förbättra kollektivtrafiken mellan 
Staffanstorp och Malmö. Kommunen kom-
mer att fortsätta att arbeta för förbättrad 
kollektivtrafik till Malmö och Lund med 
buss, genom att även Staffanstorps tätort ska 
omfattas av Region Skånes superbusskon-
cept. 

PARKER OCH GRÖNT 
Under året har utbyggnaden av Hjärups park 
fortsatt. Hjärups park är en naturlig fortsätt-
ning på Uppåkravallen och skapar ett tydligt 
brett grönt stråk genom Hjärup. 

En annan viktig insats som fortlöper 
årligen är föryngrings- och försköningsarbe-
tet av de befintliga planteringarna, något som 
genererat flera positiva kommentarer från 
medborgarna. 

Staffanstorps kommun jobbar aktivt med 
att utveckla de allmänna platserna till mer 
attraktiva och upplevelserika mötesplatser för 
medborgarna. Våra gröna omgivningar har 
stor inverkan på hur vi mår både fysiskt och 
psykiskt och det är inte utan anledning som 
parker brukar kallas ”stadens gröna lungor”. 
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MEDARBETARE
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 syssel-  
 sättningsgrad
• Ålders- och könsfördelning
• Sjukfrånvaro och föräldraledighet
• Kostnader
• Pensionsavgångar
• Personalomsättning

ANTAL TILLSVIDAREANSTÄLLDA ÅRSARBE-
TARE 
Per den 31 december   2014 2015 2016 2017

Tillsvidareanställda årsar-
betare 876 915 963 1001

  kvinnor 703 741 775 797

  män 173 174 188 204

motsvarar antal personer 938 1000 1031 1067

  kvinnor 727 782 797 820

  män 211 218 234 247

 
Tillsvidareanställda med lön 2017 motsvarar 
1 001 årsarbetare. I tabellen anges antal 
årsarbetare 2017 till 1067. Detta avser samtli-
ga anställda med eller utan lön och omfattar 
även långtidssjukskrivna, föräldralediga, 
tjänstlediga och övrigt. Ökningen av antalet 
tillsvidareanställda personer antas bero på att 
socialförvaltningen har utökat sin verksam-
het, främst inom området flykting och 
integration. På grund av demografiska 
faktorer har det även skett en utökning inom 
barnomsorgen och utbildningsverksamheten. 
Det totala antalet årsarbetare, månads- och 
timavlönade, var år 2017 1205 helårsarbetare 
vilket motsvarar 1671 personer. 

SYSSELSÄTTNINGSGRAD
Genomsnittlig sysselsättningsgrad per den 31 
december 2017 var 92,4 procent. Detta är en 
ökning med 0,2 procentenheter jämfört med 
år 2016. 

Kommunens policy är att, när vakanser 
uppstår inom verksamheter, först pröva om 
det är möjligt att erbjuda redan deltidsan-
ställd utökad sysselsättningsgrad.

HELTID – DELTID, TILLSVIDAREANSTÄLLDA 

Mätt i relation till totala antalet tillsvidarean-
ställda utgör deltidsarbetande kvinnor 17 
procent och deltidsarbetande män sex pro-
cent. 77 procent av personalen har en heltids-
tjänst vilket är en ökning från föregående år.

Deltid i % 2014 2015 2016 2017

Kvinnor 28,5 25,2 24,3 21,7

Män 30,9 31,7 26,9 27,1

Tabellen ovan anger hur stor andel inom 
respektive kön som arbetar deltid av totala 
antalet tillsvidareanställda män och kvinnor.

Män deltid 6%

Män heltid, 17%

Kvinnor deltid 17%

Kvinnor heltid 60%
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ÅLDERSFÖRDELNING Totala sjukfrånvaron i timmar fördelad på kön

Kön
Ordinarie 
arbetstid

Sjukfrån-
varo

% 2017 
arbetstid

% 2016 
arbetstid

Kvinnor 1 777 129 135 379 7,6 8,1

Män 501 274 23 797 4,8 4,1

Totalt 2 278 403 159 176 7,0 7,2

Totala sjukfrånvaron i timmar fördelad på ålder

Ålder
Ordinarie 
arbetstid

Sjukfrån-
varo

% 2017 
arbetstid

% 2016 
arbetstid

     - 29 287 279 11 824 4,1 4,6

30 - 49 1 194 170 94 100 7,9 8,2

50 - 796 953 53 251 6,7 6,7

Totalt 2 278 402 159 175 7,0 7,2

Långtidssjuka mer än 60 dagar i procent av totala sjukfrån-
varon fördelad på kön

Kön Antal timmar

% av total 
sjukfrånvaro 

2017 

% av total 
sjukfrånvaro 

2016

Kvinnor 47 694 35,2 37,8

Män 6 701 28,2 24,6

Totalt 54 395 34,2 36,2

Långtidssjuka mer än 60 dagar i procent av totala sjukfrån-
varon fördelad på ålder

Ålder Antal timmar

% av total 
sjukfrånvaro 

2017

% av total 
sjukfrånvaro 

2016

-29 305 2,6 5,0

30-49 30 257 32,2 32,6

50- 23 833 44,8 50,1

Totalt 54 395 34,2 36,2

Sjukskrivningstalen har minskat från 7,2 
procent år 2016 till sju procent år 2017. Den 
minskade sjukfrånvaron beror på ett aktivt 
arbete från arbetsgivarens sida både vad 
gäller rehabilitering och förebyggande arbete. 
Arbetsgivaren arbetar i enlighet med gällande 
rehabiliteringsriktlinjer. Företagshälsovården 
används också aktivt i rehabiliteringsarbetet 
och i det förebyggande arbete. 
Av sjukstatistiken framkommer också att 
kvinnorna står för en högre andel frånvaro 
än män, både korttids- och långtidssjukskriv-
ningar. När det gäller långtidssjukskrivningar 
kan det konstateras att äldre medarbetare 
(50+) är sjukskrivna i större utsträckning än 
medarbetare under 50 år. 

345 av kommunens tillsvidareanställda var 50 
år eller äldre per den 31 december 2017. Det 
motsvarar 33 procent av totala antalet. 
Medelåldern var per den 31 december 2017 
44,6 år. År 2016 var medelåldern 44,8 år. 
Den genomsnittliga anställningstiden för 
samtliga tillsvidareanställda är nio år. 

KÖNSFÖRDELNING
2014 2015 2016 2017

Kvinnor i % 77,5 78,2 77,3 76,9

Män i % 22,5 21,8 22,7 23,2

Könsfördelningen är fortfarande ojämn.   
Av 61 chefer och ledande tjänstemän var per 
den 31 december 2017 40 kvinnor (65,6 
procent) och 21 män (34,4 procent). 

SJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaron eller ohälsan är en faktor som 
diskuteras mycket. Detta beroende på att 
kostnaderna för både samhälle, arbetsgivare 
och individ är stora. Regeringen har beslutat 
att från och med 2003 års bokslut ska en 
särskild redovisning göras av sjukfrånvaron 
mätt i timmar för att kunna göra en jämförel-
se mellan olika typer av företag och verksam-
heter. Följande sammanställning visar denna 
frånvaro. Sjukfrånvarostatistiken mäts på 
både månads- och timavlönade. 
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FÖRÄLDRALEDIGHET
Ledighet för vård av barn (föräldrapenning), 
vård av sjukt barn (vab) och partiell tjänstle-
dighet för vård av barn har under 2017 ökat 
med 3,3 procent jämfört med 2016. Ökning-
en för orsakerna vård av sjukt barn (vab) och 
partiell tjänstledighet för vård av barn är 4,5 
procent. 

LÖNEKOSTNADER 
Kommunens samlade utgifter genom ekono-
misystemet var år 2017 591 miljoner kronor 
inklusive personalomkostnader. År 2016 var 
den samlade kostnaden 553 miljoner kronor. 
Ökningen kan förklaras av att antalet medar-
betare ökat.

KOSTNAD/ARBETAD TIMME 
Genomsnittlig timkostnad per utförd arbets-
timme för samtliga medarbetare i kommunen 
var 199,9 kronor år 2017. År 2016 var tim-
kostnaden 192,2 kronor. 

PENSIONER

ett stigande intresse från enskilda arbetstaga-
re att fortsätta arbeta efter 65-årsdagen.

Pensionskostnad 
År 2017 avgick 25 medarbetare med tjänste-
pension. Pensionskostnaden år 2017 blev 
23,2 miljoner kronor för 766 pensionstagare 
inklusive den särskilda löneskatten. 

Framtida pensionskostnader
KAP-KL är ett avgiftsbestämt tjänstepen-
sionsavtal som ersätter det tidigare PFA-98. 
AKAP-KL är ett avgiftsbestämt pensionsav-
tal som gäller för medarbetare födda 1986 
och framåt.

Våren 2000 beslutade kommunfullmäktige 
att hela avgiften ska utbetalas för individuell 
placering på pensionsmarknaden. 

Under många år framöver kommer därför 
pensionskostnaderna att baseras på tre helt 
olika pensionsavtal vilket medför svårigheter 
att prognostisera kostnadsutvecklingen på 
längre sikt. Helt klart kommer pensionskost-
naden att öka avsevärt enbart på grund av 
personalens ålderssammansättning. De stora 
pensionsavgångarna kommer också att 
medföra ett betydande rekryteringsbehov.

PERSONALOMSÄTTNING
Personalomsättningen mäts enbart på tillsvi-
dareanställningar. Från och med 2016 beräk-
nas personalomsättningen på antal personer 
som har avslutat sin anställning på grund av 
egen begäran, inklusive pensionsavgångar, 
och ställs i relation till genomsnittligt antal 
anställda under året.  Tidigare år har nyan-
ställda ställts i relation till antalet anställda 
och det finns därför en viss differens med 
tidigare års redovisningar. 
 
Personalomsättning i procent 

2013 2014 2015 2016 2017

14,7 13,4 12,8 18,8 17,7

Personalomsättningen har ökat mellan 2015 
och 2016, men minskade igen 2017. 

Antal pensionsavgångar under 2017 var 23 
stycken, år 2016 var antalet pensionsavgångar 
21 stycken. Under de närmaste åtta åren 
kommer antalet medarbetare som går i 
pension troligtvis att ligga på 14-26 per år.

Pensionsåldern är från och med år 2006 67 
år istället för 65 år. Möjlighet att gå i pension 
är enligt avtal mellan 61 och 67 år. Det finns 
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MEDARBETARE

REKRYTERING
Diagrammet visar antal interna och externa 
rekryteringar under 2013-2017 och mäts på 
både tillsvidare- och visstidsanställningar. 

systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna 
råd om tillämpning av föreskrifterna) skall 
arbetsgivaren årligen göra en revision av det 
Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). En 
revision kan ses som ett kvitto på att arbetet 
utförts enligt kravet från föreskriften. Årligen 
görs en kartläggning av arbetsmiljön enligt 
en uppgjord tidsplan med hjälp av skriftliga 
instruktioner och upprättade checklistor. 
Kartläggningen består av att varje verksam-
het gör minst en skyddsrond under året. 
Brister som identifierats i samband med 
skyddsronden riskbedöms och brister som 
inte åtgärdas omedelbart förs in i en hand-
lingsplan. I slutet av varje år görs en revision 
av arbetsmiljöarbetet som redovisas till 
Lokala och Centrala skyddskommittén.   

2017 års revision av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet har genomförts planenligt. 
Verksamheterna har uppfyllt vad lagen kräver 
och redovisat respektive revision till kommu-
nens Centrala Skyddskommitté, CSK. Even-
tuella brister har riskbedömts och dokumen-
terats i handlingsplaner inom respektive 
verksamhet. I revisionerna som inkommit till 
CSK har framkommit behov av att arbeta 
med vilken roll och uppdrag våra lokala 
skyddskommittéer ska ha framöver. Det har 
även framkommit behov av att revidera 
introduktionen av nyanställda inom Social-
förvaltningen, vilket kommer göras under 
2018. Arbetsmiljöpärmen kommer att lyftas 
på ledningsmöten på olika ställen i kommu-
nen och utgöra ett underlag för diskussion 
och fortsatt arbetsmiljöarbete. Några brister 
har inte uppmärksammats som bedöms 
innebära betydande ekonomiska konsekven-
ser för verksamheterna.

Rutiner för systematiska arbetsmiljöarbetet 
finns tillgängligt för alla medarbetare i Ar-
betsmiljöpärmen som finns på intranätet. 
Samtliga aktuella revisioner enligt SAM för 
2017 ska finnas tillgängliga inom respektive 
verksamhet. Skyddsrondsprotokoll från 
respektive verksamhet finns att läsa på 
Insidan under Filer–Personal–Skyddsronds-
protokoll.
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Timavlönade anställningar ingår inte i redo-
visningen.

Antal rekryteringar

2013 2014 2015 2016 2017

235 321 363 400 409

TIMVIKARIER 
Under 2017 har verksamheterna använt sig 
av 73,9 årsarbetande korttidsvikarier för att 
täcka bland annat semester och sjukfrånvaro. 
Detta är en minskning jämfört med 2016 då 
verksamheterna använde sig av 86,3 årsarbe-
tande korttidsvikarier. 

ÅRLIG REVISION AV DET SYSTEMATISKA 
ARBETSMILJÖARBETET 2017
Enligt AFS 2001:1 (Allmänna föreskrifter om 
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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. 
Målsättningen med den finansiella analysen är att identifiera möjligheter och 
problem och därmed kunna klargöra om kommunen har god ekonomisk 
hushållning vilket föreskrivs i kommunallagen.

MÅL FÖR GOD HUSHÅLLNING 
Staffanstorps kommun har beslutat om två 
mål för god ekonomisk hushållning i skriften 
Kommunfullmäktiges mål 2015-2018. En av-
stämning av dessa görs under egen rubrik; 
God ekonomisk hushållning och balanskravsutred-
ning med resultatutjämning, se sidan 16.

RESULTAT OCH KAPACITET 
Årets resultat i kommunen uppgår till 73,1 
mnkr, vilket motsvarar 6,4 procent av skatte-
intäkter och utjämning. Resultatet är positivt 
för 20:e året i rad och är 70,1 mnkr bättre än 
budgeterat resultat. De största skillnaderna 
mot budget anges under rubriken budgetav-
vikelser/prognossäkerhet.

Årets resultat exkl jämförelsestörande 
poster uppgick till 73,1 mnkr.

En del av Staffanstorps kommuns verk-
samhet bedrivs som entreprenader vilket 
innebär att motsvarande kostnadsmassa är 
bunden av avtal. Se organisationsschema på 
sidan 10. 

Sammantaget uppvisar koncernen Staffans- 
torps kommun, där förutom kommunen 
även moderbolaget Staffanstorps Centrum 
AB med dotterbolag ingår, ett positivt 
resultat på 80,4 mnkr (32,4).  För samman-
ställning över ekonomiska engagemang 
mellan Staffanstorps kommun och de kom-
munägda bolagen se sidan 11. 

BusinessPort Staffanstorp ingår i koncer-
nen, men tas inte upp i koncernredovisning-
en på grund av liten omslutning i företaget.

Årets koncernresultat före skatt och elimine-
ringar fördelar sig enligt nedan:

Koncernresultat 2017                                     mnkr

Staffanstorps kommun              73,1 

Staffanstorpshus AB                   -1,2

Staffanstorps kommunfastigheter AB                            16,2  

Stanstad II KB                             1,9

Staffanstorps Energi AB                 0

Staffanstorps Fibernät AB          -0,9

Staffanstorps Centrum AB        0,1*

* = (SCABs egna verksamhet)

Intäkter i kommunen
Skatteintäkterna och de generella statsbidra-
gen är kommunens största inkomstkälla och 
svarade 2017 för 73 procent av kommunens 
intäkter. Skatteintäkternas storlek är beroen-
de av skattesatsen i kommunen och av 
Sveriges samlade beskattningsbara inkomster 
(den enskilde kommunens skattekraft spelar 
mindre roll då merparten av avvikelser mot 
riksgenomsnittet utjämnas i ett särskilt 
fördelningssystem). 

Kommunens skattesats uppgick till 19:14 
kronor per beskattningsbar hundralapp, 1:61 
kronor under riksgenomsnittet. Skattekraften 
i Staffanstorp uppgick till 104,6 procent av 
riksgenomsnittet. 

De generella statsbidragen uppgick till 
112,9 mnkr vilket motsvarade sju procent av 
kommunens intäkter och inkluderar den 
kommunalekonomiska utjämningen, regle-
ringsbidraget och fastighetstaxeringen.



FÖ
RV

A
LT

N
IN

G
SB

ER
Ä

TT
EL

SE

33

EKONOMI

De finansiella intäkterna uppgick till 33,4 
mnkr och översteg de finansiella kostnaderna 
med 27,4 mnkr. Effekten av allokeringar i 
den lånfristiga portföljen är främsta orsaken 
till det positiva finansnettot. 

Övriga intäkter är främst verksamhetsan-
knutna och avser ersättning och bidrag för 
kommunal service, till exempel barnomsorg, 
äldreomsorg, VA samt försäljning av mark 
med mera.

Kostnader i kommunen
Bruttokostnaderna uppgick 2017 till 1 452,3 
mnkr kronor varav 41 procent avsåg perso-
nalkostnader inkl. pensionskostnader. Perso-
nalkostnaderna exklusive pensionskostnader 
är 36 mnkr högre i jämförelse med 2016, 
vilket motsvarar 6,5 procent. 

Ökningen förklaras främst av att kommu-
nen hade fler antal anställda under 2017 i 
jämförelse med 2016. Antalet tillsvidarean-
ställda årsarbetare vid utgången av 2017 var 
38 fler än vid utgången av 2016. Mot detta 
ger löneökningen under året en större effekt 
vilket gör att kostnaderna ökar ytterligare 
jämfört med föregående år. 

De totala pensionskostnaderna för 2017 
uppgår till 46,3 mnkr (43,5) inklusive särskild 
löneskatt, vilket är en ökning i jämförelse 
med föregående år med 2,8 mnkr. 

Semesterlöneskulden har ökat med 1,0 
mnkr vilket har påverkat årets personalkost-
nader negativt. 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
Verksamhetens nettokostnader bör inte öka i 
snabbare takt än skatteintäkter och stats-
bidrag.

I en sund ekonomisk utveckling finns en 
följsamhet mellan nettokostnadsökningen 
per invånare jämfört med skatteintäktsök-
ningen per invånare. 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och finansnetto exklusive reavinst, 
redovisas i procent.

Verksamhetens nettokostnader ligger på 99,7 
procent av skatteintäkter och finansnetto i 
genomsnitt under perioden 2013-2017. 
Nyckeltalet ligger för högt och måste på sikt 
minska.

Mnkr 2017 2016

2016-
2017 

% förändr

2013-
2017 

% förändr

Verksamhetens 
nettokostnader exkl 
reavinster 1152,2 1088,2 5,9% 24,8%

Skatteintäkter inkl. 
generella
statsbidrag och 
utjämning 1145,0 1085,3 5,5% 18,7%

Finansnetto 27,4 -35,0

Mellan 2016 och 2017 ökade verksamhetens 
nettokostnader exklusive reavinster med 5,9 
procent. Skatteintäkterna inkl. statsbidrag 
och utjämning ökade under samma period 
med 5,5 procent. Nettokostnadsökningen 
har varit högre än skatteintäkts- och utjäm-
ningsbidragsökningen vilket möjliggjorts av 
omfattande försäljning av mark.
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 Skatteintäkt/invånare  Nettokostnad/invånare munkoncernen. Detta har inneburit att 
investeringarna inte kunnat finansieras fullt 
ut med egna medel.

De största investeringsprojekten år 2017 
har varit kulturlyftet, elnätstationer, kablifie-
ring av högspänningsnätet, beläggningsarbe-
ten, anläggning av/upprustning av gator och 
parker och åtgärder inom VA-området.  

En detaljerad redovisning av investeringar-
na återfinns i slutet i detta dokument och 
under respektive verksamhets redovisning. 

För analys och kommentarer av föränd-
ringen av materiella anläggningstillgångar, se 
längre fram i årsredovisningen under respek-
tive nämnd, samt koncernen Staffanstorps 
Centrum. 

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

 Kommunen  Koncernen

Soliditetsutveckling i kommunen och kommunkoncernen, redovisas i procent.

Kommunens soliditet inklusive ansvarsför-
bindelse har minskat under perioden 2009-
2015 men har förstärkts från år 2016 och 
uppgår nu till 21,4 procent. Den så kallade 
RIPS-räntan som används för att nuvärdes-
beräkna pensionsskulden har sänkts två 
gånger, år 2011 och år 2013. Den sänkta 

Skatte- och nettokostnadsutveckling per invånare exklusive reavinst, redovisas i 
procent.

Sett över femårsperioden 2013-2017 har 
nettokostnaderna per invånare ökat med 17 
procent och skatteintäkter samt kommunal-
ekonomisk utjämning per invånare har ökat 
med 16 procent.

Investeringar i kommunen
Nettoinvesteringar är investeringsutgifter 
minus investeringsinkomster.

 Kommunen  Koncernen
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Investeringsnivån i kommunkoncernen har 
legat på en hög nivå under hela femårsperio-
den 2013-2017. Den genomsnittliga investe-
ringsnivå har under de senaste fem åren varit 
60 mnkr i kommunen och 156 mnkr i kom-

0

50

100

150

200

250

20172016201520142013

226,6
207,8

110,0
87,8

147,5

90,2

64,2
50,8 49,7 46,6

5

10

15

20

25

20172016201520142013

20,7
19,8

19,0 19,1

21,4

12,7

9,5

6,8 6,6
7,6



FÖ
RV

A
LT

N
IN

G
SB

ER
Ä

TT
EL

SE

35

EKONOMI

räntan innebar att pensionsskulden ökade 
och genom införandet av en ny redovisnings-
modell i Staffanstorp (fullfonderingsmodel-
len) har hela ökningen på 76 mnkr påverkat 
det egna kapitalet. Vidare har det planerats 
och genomförts investeringar som bara 
delvis kunnat finansieras med egna medel. 

Soliditeten för kommunkoncernen för-
stärktes något år 2016 då 75 mnkr av bola-
gens lån amorterades.  År 2017 har omfattan-
de markföljsäljningar bidragit till en 
förstärkning av nyckeltalet.

Skuldsättningsgrad
Den del av tillgångarna som finansieras med 
främmande kapital benämns skuldsättnings-
grad. 

I skuldsättningsgraden ingår följande 
parametrar:
• Avsättningsgrad. En avsättning är en skuld  
 vars storlek och betalningstidpunkt inte är  
 känd vid bokslutstillfället, till exempel   
 pensionsåtagandet.
• Långfristig skuldsättningsgrad. Skulder   
 som förfaller till betalning senare än ett år  
 från bokslutsdagen.
• Kortfristig skuldsättningsgrad. Skulder   
 som förfaller till betalning året efter bok-  
 slutsåret.

 Kommunen  Koncernen

Skuldsättningsgraden minskar i såväl kom-
munen som kommunkoncernen trots att 
skuldsättningen ökar. Detta förklaras av att 
tillgångarna ökar mer än skulderna. På 
tillgångssidan är det främst likvida medel och 
värdet av tekniska anläggningar (VA-anlägg-
ningar, GC-vägar med mera) som ökar. De 
ökande skulderna förklaras främst av nytill-
kommande långfristiga lån, ökade kortfristiga 
skulder samt ökad avsättning för infrastruk-
turersättningar.

Skuldsättning i 
kommunen, mnkr      2017      2016

Avsättningar 513,5 501,3

Långfristiga skulder 811,6 757,3

Kortfristiga skulder 229,5 217,8

Totalt 1 554,6 1 476,4

Avsättning i 
kommunen, mnkr      2017      2016

Pensioner 429,8 438,9

Infrastruktur-
ersättningar 81,4 59,5

Exploaterings-
bidrag 2,3 2,3

Garantibesiktningar 
med mera 0 0,6

Totalt 513,5 501,3

  
Avsättningarna som till största delen består 
av pensionsåtaganden har ökat med 12,2 
mnkr under 2017. Ökningen beror på ökad 
avsättning för infrastrukturersättningar 
genererade från exploateringsprojekt inom 
Sockerstan, Annero, Vikhem och Nordanå 
Duvemåla.

De långfristiga och kortfristiga skulderna 
har ökat med totalt 66 mnkr. Ökningen av de 
långfristiga skulderna förklaras av högre 
förutbetalda intäkter som regleras över flera 
år (gatukostnadsersättningar, anslutningsav-
gifter, investeringsbidrag) samt av nytillkom-
mande långfristiga lån avseende finansiering 
av investeringar. Förändringen avseende de 
kortfristiga skulderna jämfört med tidigare år 
avser främst ökade förutbetalda intäkter.

Skuldsättningsgrad kommunen och kommunkoncernen, redovisas i procent.
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Skuldsättning i kommunkoncernen, 
mnkr      2017      2016

Avsättningar 530,2 520,4

Långfristiga skulder 1 930,9 1 876,6

Kortfristiga skulder 310,6 257,2

Totalt 2 771,6 2 654,2

RISK – KONTROLL 
Betalningsförmåga på kort sikt
Ett sätt att mäta betalningsförmåga på kort 
sikt är rörelsekapitalets storlek. Rörelsekapital 
är skillnaden mellan omsättningstillgångar 
och kortfristiga skulder.

 Kommunen  Koncernen

Finansnetto
Finansnettot anger skillnaden mellan finan-
siella intäkter och kostnader. Ett negativt 
finansnetto minskar utrymmet för kommu-
nens verksamheter. Kommunens riskexpone-
ring för ränteförändringar ökar vid hög 
upplåning.

 Kommunen  Koncernen

Rörelsekapital i kommun och kommunkoncernen,redovisas i mnkr.

Rörelsekapitalet har ökat under 2017 i kom-
munen främst genom att kommunens värde-
papperportfölj omklassificerats från anlägg-
nings- till omsättningstillgång. Förutom detta 
har likviditeten ökat främst kopplat till lån 
och markförsäljning. 

Rörelsekapitalet har även ökat i kommun-
koncernen. Såväl omsättningstillgångarna 
som de kortfristiga skulderna har ökat. 
Omsättningstillgångarna har ökat genom 
ökad likviditet och de kortfristiga skulderna 
har ökat till följd av förutbetalda anslutnings-
avgifter och ökade leverantörsskulder.

Anledningen till att rörelsekapitalet i 
koncernen har blev negativt 2014 var en 
omklassificering mellan långfristiga- och 
kortfristiga skulder.
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Finansnettots utveckling i kommunen och kommunkoncernen, redovisas i mnkr.

Finansnettot är positivt i kommunen, 27,4 
mnkr (-35,0) och negativt i kommunkoncer-
nen, -4,6 mnkr (-24,6). Det positiva finans-
nettot i kommunen förklaras främst av 
allokeringar i den långfristiga portföljen.

Det negativa finansnettot i kommunkon-
cernen förklaras därför främst av att rän-
tekostnaderna överstiger effekten av alloke-
ringarna i den långfristiga portföljen. 
Förstärkningen mot föregående år förklaras 
av att det år 2017 inte utbetalats några driftbi-
drag till Staffanstorps kommunfastigheter 
AB. Dessa uppgick år 2016 till 44,3 mnkr.

Kommunens placeringar
Kommunens kapital avsatt för långfristigt 
ändamål förvaltas enligt ett rent så kallat 
specialistmandat utan allokeringsansvar hos 
en extern finansiell rådgivare. Denne ger 
varje kvartal förslag till förändringar i port-
följen. Allokeringsbesluten tas av ekonomi-
chefen i samråd med finanskommittén. 

    

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

20172016201520142013

27,4

-4,6
-24,6

-35,0

7,1

-31,6

-4,4

-22,9
-29,6

-64,1



FÖ
RV

A
LT

N
IN

G
SB

ER
Ä

TT
EL

SE

37

EKONOMI

Ratingkategori Max Aktuell vikt

AAA till A 100% 32%

Övriga obligationer (min BBB) 100% 22%

Kortfristiga krediter (min K2) 50% 0%

Obligationer under BBB * - 45%

Snittrating Ej under BBB BBB

*(Vid investering i väldiversifierad fond ska det kapitalvägda genom-
snittliga kreditbetyget i fonden motsvara ratingen som avses i tabell). 

Riskspridning avseende antalet förvaltare och 
förvaltningsstil eftersträvas och en enskild 
emittent får inte utgöra mer än tio procent av 
den totala aktieportföljen. Den största 
enskilda emittenten utgjorde 4,4 procent av 
den totala aktieportföljen.Vid årsskiftet var 
kapitalet fördelat mellan 45 externa förvalta-
re med olika förvaltningsstilar.

Fonderna är aktiva ”fond-av-förvaltare” 
vilket innebär att medlen placeras genom 
förvärv av fondandelar hos olika förvaltare 
med skilda förvaltningsstilar. De valda 
förvaltarna placerar i sin tur i olika fonder. På 
så vis erhålls stor riskspridning. Förvaltarna 
utvärderas löpande och byts ut när bättre 
alternativ identifierats.

I den finansiella bilagan presenteras en 
djupare analys av kapitalförvaltningen. 

Likviditet och lån
Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 221 
mnkr (143), varav 148 mnkr (67) utgjorde 
kommunens likviditet och resten bolagens. 
För att optimera likviditetshanteringen har 
kommunen och bolagskoncernen gemensamt 
koncernkonto. Den genomsnittliga räntan på 
överskottslikviditeteten har uppgått till noll 
procent. Checkkrediten på koncernkontot 
uppgår till totalt 65 mnkr och har inte nytt-
jats under året.

Vid utgången av 2017 uppgick de lång-
fristiga lånen i kommunen till 593 mnkr 
varav årets nyupplåning med syfte att del-
finansiera investeringar uppgått till 50 mnkr. 
Under året har 30 mnkr amorterats. Av den 
totala lånestocken har 91 mnkr förfallit till 
betalning och lånats upp på nytt. 

Värde, mnkr
Anskaff-

ningsvärde
Marknads-

värde
Värdeför-

ändring

Ränteplaceringar 241,6 255,6 14,0

Multistrategi 32,8 34,0 1,2

Svenska aktier 54,8 85,6 30,8

Globala aktier 14,8 32,2 17,4

Tillväxtmarknader 13,5 17,8 4,3

Summa 357,5 425,2 67,7

  

Den långfristiga portföljens marknadsvärde 
uppgick vid årets slut till 425 mnkr (397), 
vilket innebär att marknadsvärdet ökat med 28 
mnkr under året, 7,1 procent. Lägsta avkast-
ningskrav för året uppgick till 4,5 procent. 
Sammantaget uppgick de fasta och rörliga 
avgifterna till de externa kapitalförvaltarna till 
2,6 mnkr år 2017. Per den siste december 2017 
översteg marknadsvärdet anskaffningsvärdet 
med 68 mnkr. Årets allokeringar har resulterat 
i en reavinst uppgående till knappt 28 mnkr. 

Nedanstående begränsningsregler avseende 
exponering högrisk/lågrisk, emittenters 
kreditvärdighet, andel av fondvärdet placerad 
hos enskild emittent, ränte- och kapitalbind-
ningstid och antalet kreditgivare utgår ifrån 
beslutat ekonomistyrdirektiv.   

  
Exponering högrisk/lågrisk
Tillåtna alternativ för långfristiga placeringar 
är räntebärande värdepapper, aktier och 
andra värdepapper som kan jämställas med 
aktier och alternativa tillgångar av absolutav-
kastande karaktär (till exempel hedgefonder, 
fastigheter och råvaror). Fördelning får ske 
inom nedan angivna begränsningsregler. 
 

Aktuell 
vikt Max Min

Aktier 32% 70% 0%

Räntebärande värdepapper, 
alternativa tillgångar 68% 100% 30%

    
För att bedöma graden av kreditvärdighet 
hos emittenter och motparter tillämpas 
S&P’s ratinginstituts ratingklassificering. 

Andel av portföljinnehavet som får inves-
teras i respektive ratingkategori samt aktuell 
vikt anges nedan.
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I koncernen Staffanstorps Centrum (nedan 
kallad SCAB) uppgår lånestocken till 1 119 
mnkr (1 119 mnkr). Samtliga lån har kommu-
nal borgen som säkerhet. Koncernen har 
hanterat ränterisken i låneportföljen med 
finansiella derivatinstrument och använt 
ränteswapar för att få en rimlig och väl 
avvägd ränterisk i skuldportföljen. Rän-
teswapvolymen uppgår till 900 mnkr.

Valutarisk: 
Samtliga lån har upptagits i SEK.

Ränterisk: 
Med ränterisk avses risken för ökade rän-
tekostnader till följd av stigande marknads-
ränta. Denna risk beror främst på räntebind-
ningstiden. För att begränsa ränterisken ska 
räntebindningstiden för olika lån/derivat 
spridas över tiden. 

Beslutad begränsning och verklig fördel-
ning av räntebindningstiden i kommunkon-
cernen, framgår av nedanstående tabell.

Den genomsnittliga räntebindningstiden i 
kommunkoncernen har uppgått till 8,8 år 
(2,8 år i kommunen och 12,2 år i bolagskon-
cernen) och den genomsnittliga upplånings-
räntan har uppgått till 2,0 procent (0,8 
procent i kommunen och 2,7 procent i 
bolagskoncernen). 

Bolagskoncernens ränteswapavtal är 
tecknade före kommunfullmäktige tog beslut 
om ekonomistyrdirektivet för kommunkon-
cernen vilket medför att begränsningsreglerna 
i direktivet avseende räntebindning inte 
upprätthålls. 

Kreditrisk:
Eftersom kommunen har en nettoskuld 
(krediter minus likvida tillgångar) som över-
stiger 50 mnkr ska refinansieringsrisken 
minskas genom att lånens kapitalförfall ska 
spridas över tid enligt nedanstående beslutad 
andelsbegränsning. 

Den genomsnittliga kapitalbindningstiden i 
kommunkoncernen uppgick till 2,1 år varav 3,8 
år i kommunen och 1,1 år i bolagskoncernen).

Kapi-
talbind-
ning

Begr 
Min

Begr 
Max

Fördeln 
kom-
mun-

koncer-
nen

2017

Fördeln 
kom-

munen
2017

Fördeln 
SCAB
2017

Inom 
1 år 0 % 50% 46% 14 % 62%

1 – 3 år 0 % 30% 31% 30 % 32%

3 – 5 år 0 % 30% 11% 21 % 6%

5 – 7 år 0 % 30% 7% 21 % 0%

7 – 10 år 0 % 30% 5% 14 % 0%

Lånens förfallostruktur i kommunkoncernen (mnkr):

År Kommunen SCAB

Inom 30 dgr 27 160

2018 55 534

2019 40 100

2020 139 255

2021 50 70

2022 75

2023 85

2024 40

2025 32

2027 50

Ränteförfall Begr Min Begr Max
Begr Max-

(mnkr)

Fördeln 
kommun-

koncernen
2017 

Fördeln 
kommunen

2017 
(mnkr)

Fördeln 
SCAB
2017 

(mnkr)

Inom 1 år 20% 50% 1000 28% 263 219

1 – 2 år 0 % 25% 500 2% 40 0

2 – 3 år 0 % 25% 500 4% 68 0

3 – 5 år 0 % 30% 600 10% 75 100*

5 - 0 % 30% 600 55% 147 800*

*ränteswapavtal
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Motpartsrisk:
Kreditrisken kan påverkas av antalet motpar-
ter. För att minska denna risk ska finansie-
ringen fördelas på minst två motparter då 
lånevolymen överstiger 150 mnkr. Oaktat 
detta kan hela lånestocken upplånas av 
Kommuninvest. Bakgrunden till detta är dels 
den solidariska borgen som ger medlemmar-
na insyn i verksamheten, dels att Kommunin-
vest i sin tur har krav på riskspridning i sin 
upplåningsverksamhet som minimerar 
motpartsrisken. Lånestocken har upplånats 
av Kommuninvest och swapavtalen tecknats 
med SEB.

Borgensåtaganden
Borgensåtaganden och ägande av andra 
bolag innebär ett risktagande. Under 2017 
var  kommunens totala borgensåtagande 
oförändrat jämfört med föregående år. 

Kommunens åtaganden fördelas enligt 
följande: 

Borgensåtaganden Borgens-
åtganden, 

mnkr

Borgens-
avgift, tkr

Borgens-
avgift, %

P, Staffanstorps 
Centrum AB 1119,3 2 944 0,28

P, Sydvatten AB 46,0 112 0,25

P, Staffanstorps 
Tennisklubb 4,0

P, Sysav pensionsut-
fästelser 3,3

P, Malmöregionens 
Avlopp AB 1,2

S, SBAB Kommunalt 
förlustansvar 0,1

Totalt 1 173,9 3 056 0,26

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

Pensionsförpliktelser
Långsiktigt innebär pensionsförpliktelserna 
en stor risk och är en generationsfråga. 
Genom att betala ut hela den avgiftsbestäm-
da delen och trygga en del av avsättningen 
genom långsiktig kapitalförvaltning, skjuts en 
mindre del av pensionsåtagandena på framti-
dens skattebetalare.

Kommunen anlitar KPA för beräkning av 
framtida pensioner. KPA:s prognoser påver-
kas bland annat av reallöneutveckling, infla-
tion, statslåneränta, nyanställningar och 
avgångar.

Redogörelse enligt Rådet för kommunal redo-
visning 2017-12-31 mnkr

Avsättning för pensioner -429,8

Ansvarsförbindelse       0

Finansiella placeringar (bokfört värde) 0

Totala förpliktelser – finansiella placeringar (bokfört 
värde) -429,8

Finansiella placeringar(marknadsvärde) 0

Återlånade medel -429,8

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

Kommunen har valt en försäkringslösning 
för huvuddelen av intjänade pensionsförmå-
ner 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 pensionsförmåner. 2017 
inbetalades 8,5 mnkr inklusive löneskatt i 
premier. 

Den avgiftsbestämda delen beräknas till 
24,3 mnkr inklusive löneskatt. Denna kost-
nad ingår i en del av personalomkostnadspå-
lägget (PO) som är 38,46 procent av löne-
kostnaderna. Där ingår även kostnaden för 
de premier som avser förmånsbestämd 
ålderspension för de personer som tjänar 
över 7,5 inkomstbasbelopp. 

Den avgiftsbestämda delen av pensionså-
tagandet disponeras helt av den anställde för 
eget val av förvaltare. Summan uppgår till 
cirka 4,5 procent av lönesumman och var 
2017 24,3 mnkr inklusive löneskatt. Pen-
sionsutbetalningarna uppgick till 23,1 mnkr 
inklusive löneskatt. Den del av avsättningen, 
som avser garanti- och särskild avtalspension, 
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minskade med 1,3 mnkr under 2017. Den del 
av avsättningen som tidigare har redovisats 
som ansvarsförbindelsen, som avser pen-
sionsrätt intjänad till och med 1997, minska-
de 2017 med 7,5 mnkr. 

Totalt överstiger pensionskostnaderna 
budget med fyra mnkr. Orsaken förklaras 
under rubriken budgetavvikelse och prog-
nossäkerhet nedan.

Kommunen redovisar pensionsförpliktel-
sen i enlighet med fullfonderingsmodellen, se 
redovisningsprinciper på sidan 42. För att 
underlätta jämförelse med övriga kommuner 
så har följande uppställning upprättats där 
modellerna ställs upp sida vid sida. 

Resultaträkning, 2017-12-31, mnkr

Fullfonderings-
modellen Blandmodell

Verksamhetens intäkter 386,0 386,0

Verksamhetens kostnader -1 452,3 -1 456,9

Av- och nedskrivningar -34,9 -34,9

Verksamhetens netto-
kostnad -1 101,1 -1 105,8

Skatteintäkter 1 033,9 1 033,9

Generella statsbidrag och 
utjämning 112,9 112,9

Finansiella intäkter 33,4 33,4

Finansiella kostnader -6,0 -10,7

Förändring av eget kapital 73,1 63,7

Kommunen har 6,0 mnkr i överskottsfonden 
hos KPA. Enligt rådet för kommunal redo-
visning ska kommunen redogöra för ett 
eventuellt överskott i årsredovisningen. 
Överskottet ska dock inte redovisas i balans- 
eller resultaträkningen. Överskottet 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 be-
slutsfattare har över den egna ekonomiska 
utvecklingen är hur budget och utfall över-
ensstämmer. Med undantag av ett år, år 2015, 

har resultaten varje enskilt år mellan år 1998 
och 2017 varit högre än budgeterat. För år 
2015 blev resultatet 2,3 mnkr lägre än budge-
terat (inklusive  jämförelsestörande poster 
uppgående till elva mnkr netto). 

Under året har fyra månadsrapporter och 
en delårsrapport tagits fram. Det prognosti-
serade resultatet vid första uppföljningen i 
februari var sju mnkr. Delårsrapporten i 
augusti pekade på ett resultat på +31 mnkr 
att jämföras med bokslutets +73 mnkr en 
skillnad på 42 mnkr. Av dessa utgjorde 18 
mnkr markförsäljningar med mera under 
hösten, beslut om att kommunen erhållit 
bidrag ifrån Boverket för ökat bostadsbyg-
gande om knappt fyra mnkr kom i november 
och beslut om omfattande allokering i den 
långfristiga portföljen fattades i november 
och påverkade finansnettot positivt med 
drygt åtta mnkr. Övriga tolv mnkr är avvikel-
ser som främst har uppstått i verksamheterna.

De största förklaringarna till den positiva 
budgetavvikelsen på 70 mnkr redovisas nedan:

Markförsäljning +48 mnkr

Skatteintäkter och utjämning +18 mnkr

Finansnetto +13 mnkr

Onyttjad reserv +6 mnkr

Avskrivningar  +2 mnkr

Avgiftsfinansierad verksamhet            +2 mnkr

Skattefinansierad verksamhet                                                     -16 mnkr

Pensioner -4 mnkr

Total budgetavvikelse    +70 mnkr

Årets markförsäljningar har sammantaget 
uppgått till 48 mnkr. 

Budgetavvikelsen avseende skatteintäkter 
och utjämningsbidrag på drygt 18 mnkr 
förklaras främst av att antalet invånare i 
kommunen var 135 fler den 1 november än 
vad som antogs i samband med budgeten. 
Fastighetsavgiften överstega budget med två 
mnkr och kommunen erhöll ett bidrag från 
Boverket för ökat bostadsbyggande om 
knappt fyra mnkr.  
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Finansnettot uppvisade positiv avvikelse mot 
budget på 13 mnkr varav åtta mnkr avsåg 
allokeringar i den långfristiga portföljen. 
Staffanstorp har bidragit till Kommunivests 
kapitaluppbyggnad fullt ut vilket innebär att 
årets utdelning kunnat intäktsföras med 
knappt tre mnkr. Den budgeterade lånerän-
tan uppgick till 1,4 procent i gemomsnitt 
medan utfallet uppgick till 0,8 procent. 
Skillnaden avsåg främst lägre räntor på de 
rörliga lånen.

Kommunen budgeterade med 7,6 mnkr i 
reserv för oförutsedda kostnader, varav 6,4 
mnkr inte förbrukades. 

Investeringsverksamheten medfördet en 
positiv avvikelse på två mnkr totalt för 
kommunen. Se kommentarerna till investe-
ringsredovisningen längre bak i årsredovis-
ningen.

Budgetavvikelsen avseende de totala pen-
sionskostnaderna var negativ och uppgick till 
drygt fyra mnkr och förklaras främst av att 
avsättningen för pensioner intjänade före år 
1998 (tidigare ansvarsförbindelse) minskar i 
långsammare takt än förväntat.

Tillsammans uppvisar nämnder, balans- 
och resultatenheter en budgetavvikelse på 
-14 mnkr. Störst positiv avvikelse har 
VA-verket med +2,0 mnkr och störst negati-
va avvikelser har socialnämnden med -8,4 
mnkr. Bokslutsanalyser till respektive verk-
samhet finns längre bak i årsredovisningen. 

Koncernen Staffanstorps Centrum AB 
uppvisar ett resultat efter finansnetto på 9,3 
mnkr, en budgetavvikelse på +8,9 mnkr. 
Avvikelsen förklaras främst av lägre avskriv-
ningar, 2,9 mnkr samt lägre räntekostnader, 
2,2 mnkr.

Nämndernas budgetavvikelser (exklusive resultatenheter)

Nämnd (tkr) Bokslut 2017 Budget 2017 Avvikelse

Politisk verksamhet 4 156 4 000 -156

Kommunstyrelsen 66 220 111 300 45 080*

Tekniska nämnden 44 981  45 400 419

Samarbetsnämnd 2 1 713 1 820 107

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -2 789 -1 870 919

Kultur- och fritidsnämnden 47 460 48 420 960

Barn- och utbildningsnämnden 650 087 646 220 -3 867

Socialnämnden 274 918 266 560 -8 358

Summa 1 086 747 1 121 850 35 103

*varav 48,5 mnkr avser markförsäljning
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lagen om kommunal redovisning (KRL) och 
rekommendationer från rådet för kommunal 
redovisning (RKR) förutom när det gäller 
pensioner där Staffanstorps kommun har valt 
att redovisa pensionsskulden i enlighet med 
den så kallade fullfonderingsmodellen, se 
ytterligare kommentarer under rubriken 
Pensionsförpliktelser. Om inget annat framgår 
nedan så är redovisningsprinciperna oföränd-
rade 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 
tillförlitligt 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. 

Avsättningar gällande pensionsförpliktelser 
har tagits upp i enlighet med KPA:s prognos 
2017-12-31. Övriga avsättningar har gjorts 
för samtliga förpliktelser som är hänförbara 
till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår 
och som på balansdagen är säkra eller sanno-
lika till sin förekomst men ovissa till belopp 
eller till den tidpunkt då de ska infrias. 

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
Enligt den kommunala redovisningslagen ska 
årsredovisningen innehålla en sammanställd 
redovisning som även innefattar den kom-
munala verksamhet som bedrivs i bolags-
form med mera. De kommunala bolagen 
använder sig av årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd. Vid 
avvikelse i redovisningsprinciper mellan 
kommun och kommunala bolag är kommu-
nens redovisningsprinciper vägledande för 
den sammanställda redovisningen. 

Nedskrivningar har utförts av koncernföre-
tags materiella anläggningstillgångar i linje 
med ÅRL och BFN. Bedömning har gjorts 
att det inte är nödvändigt att återföra gjorda 
nedskrivningar i den sammanställda redovis-
ningen. 

Den sammanställda redovisningen utgår 
från RKR:s rekommendation nr 8.2. Redo-
visningen har upprättats enligt förvärvsmeto-
den med proportionell konsolidering. För-
värvsmetoden innebär att eget kapital i det 
förvärvade bolaget elimineras vid förvärvs-
tidpunkten, 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 redovis-
ningen.

Den sammanställda redovisningen omfat-
tar bolag, där kommunen har en ägarandel på 
minst 20 procent. Inga förändringar i kom-
munkoncernens sammansättning har skett 
under året. Kommunkoncernens medlemmar 
och ägarandelar framgår av figur på sidan 10. 
Eliminering av koncerninterna mellanhavan-
den har gjorts enligt väsentlighetsprincip. 

GJORDA BOKSLUTSDISPOSITIONER
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när 
dessa förekommer till respektive post i 
resultaträkningen och/eller i kassaflödesrap-
porten. 

Som jämförelsestörande betraktas poster 
som är sällan förekommande och överstiger 
tio mnkr. Dessutom särredovisas alltid 
kommunens realisationsvinster vid fastig-
hetsförsäljning samt kostnader och intäkter 
för tomtförsäljning i samband med markexp- 
loatering som jämförelsestörande.

REDOVISNINGSPRINCIPER

REDOVISNINGSPRINCIPER
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INTÄKTER
Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatte-
intäkter baseras på SKL:s decemberprognos i 
enlighet med rekommendation RKR 4.2. 
Efter bokslutets upprättande har SKL i 
februari publicerat en ny prognos som pekar 
på ett utfall som avviker från tidigare prog-
nos med 3 056 tkr. 

Övriga intäkter
Anslutningsavgifter och gatukostnadsersätt-
ningar tas upp som förutbetald intäkt och 
redovisas som långfristiga skulder och perio-
diseras över anläggningens nyttjandeperiod. 
Delar av framtida infrastrukturersättningar 
har periodiserats. Dessa anses som tillförlitli-
ga och säkra då kommunen äger marken och 
styr över hur köpeskillingen ska hanteras i 
samband med försäljningen. 

KOSTNADER
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstill-
gångar görs för den beräknade nyttjandeperi-
oden med linjär avskrivning baserat på 
anskaffningsvärdet exklusive eventuellt 
restvärde. På tillgångar i form av mark, konst 
och pågående arbete görs emellertid inga 
avskrivningar. Avskrivningen påbörjas 
samma månad som tillgången tas i bruk. 

Avskrivningstiderna anpassas till tillgång-
ens nyttjandeperiod. En samlad bedömning 
av nyttjandeperioden görs för respektive 
tillgångstyp. Tillgångstypen skrivs sedan av 
på den närmast längre avskrivningstiden. 

För tillgångar införskaffade under 2017 
med betydande komponenter, som har olika 
nyttjandeperioder, tillämpas komponentav-
skrivning. Som betydande komponenter 
betraktas komponenter överstigande ett 
prisbasbelopp.

Avskrivningstider
Immateriella tillgångar: fem år.
Publika fastigheter (gator, vägar och parker): 
10-100 år.
Vatten- och avloppsledningar: 50-100 år.

Pumpstationer: 15-25 år.
Maskiner och inventarier: 3-15 år.
Konst: ingen avskrivning.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
De immateriella tillgångarna består endast av 
förvärvade tillgångar i form av programvaror. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar har i balans-
räkningen upptagits till anskaffningsvärdet 
efter avdrag för planenliga avskrivningar. 
Bedömning av nedskrivningsbehov görs när 
det finns omständigheter som pekar på att 
redovisat värde är för högt. 

Finansiella anläggningstillgångar
Värdering av de finansiella anläggningstill-
gångarna har gjorts post för post till det 
lägsta värdet av anskaffningsvärdet och 
försäljningsvärdet. 

Omklassificering har gjorts av aktie- och 
räntefonder från finansiell anläggningstill-
gång till finansiell omsättningstillgång i 
enlighet med RKR 20.

GRÄNSDRAGNING MELLAN KOSTNAD OCH 
INVESTERING
Samtliga tillgångar avsedda för stadigvarande 
bruk eller innehav med en nyttjandeperiod 
om minst tre år klassificeras som anlägg-
ningstillgång om beloppet överstiger gränsen 
för obetydligt värde. Gränsen för obetydligt 
värde har satts till ett halvt prisbasbelopp 
(2017: 22 400 kronor). Det gäller som en 
gemensam gräns för materiella och immate-
riella tillgångar och därmed också för finan-
siella avtal. 

LÅNEKOSTNADER
Alternativmetoden har tidigare tillämpats vid 
redovisning av lånekostnader, det vill säga att 
i anskaffningsvärdet för investeringar ingår 
lånekostnader. Under 2016 skedde övergång 
till huvudmetoden, det vill säga att lånekost-
nader belastar resultatet för den period de 
hänför sig till. 

REDOVISNINGSPRINCIPER
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REDOVISNINGSPRINCIPER

EXPLOATERINGSTILLGÅNGAR
Exploateringstillgångarna är bokförda som 
omsättningstillgångar och redovisas löpande.

HYRES- OCH LEASINGAVTAL
Ett leasingavtal har klassificerats som ett 
finansiellt leasingavtal om det innebär att de 
ekonomiska fördelarna och ekonomiska 
riskerna som förknippas med ägandet av 
objektet i allt väsentligt har överförts till 
kommunen. 

Avtal med ett värde understigande ett halvt 
prisbasbelopp (2017; 22 400 kronor) alterna-
tivt har en avtalstid som understiger tre år 
har klassificerats som operationella leasingav-
tal, även om de i övrigt uppfyller kriterierna 
för ett finansiellt avtal. 

Det hyresavtal som finns mellan kommu-
nen och Staffanstorps kommunfastigheter 
AB avseende verksamhetslokaler har inte 
klassificerats som finansiell leasing då de 
ekonomiska fördelarna och riskerna inte 
bedöms vara förknippade med hyran av 
verksamhetslokalerna. Detta innebär att 
avsteg görs från RKR 13.2.

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. 
Bidragsbeloppen och hur mycket av bidraget 
som upplösts är bokförda i balansräkningen. 
Vald tid för upplösning sker i enlighet med 
avtal om medfinansiering för respektive 
projekt. Upplösning av projektet utbyggnad 
av södra stambanan har ännu inte påbörjats, 
avtalet löper till och med år 2021. Järnvägsut-
redning för Simrishamnsbanan upplöstes helt 
under 2014. 

PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Pensionsåtaganden bokförs enligt fullfonde-
ringsmodellen, vilket innebär att pensioner 
intjänade före 1998 redovisas från och med 
2013 som en avsättning. Detta strider mot 
KRL kapitel 5 § 2 och § 4, samt Kommunal-
lagen kapitel 8 § 14. Anledningen till avsteget 
från lagen är att bedömning har gjorts att 
avsteget ger mer rättvisande räkenskaper (KF 
2012 § 95). 

Pensioner intjänade från och med 1998 
redovisas som en kostnad i resultaträkningen. 
Den intjänade avgiftsbestämda ålderspensio-
nen betalas ut till de anställda via Pensionsva-
let. Den förmånsbestämda delen samt efter-
levande skyddet har bortförsäkrats hos KPA.

Förpliktelser för pensionsåtaganden för 
anställda i kommunen är beräknade enligt 
RIPS17. Pensionsåtaganden för anställda i de 
bolag som ingår i kommunkoncernen redovi-
sas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd. 

Visstidsförordnanden som ger rätt till 
särskild avtalspension redovisas samtliga som 
avsättning.  

Löneskatt på 24,26 procent ingår i pen-
sionsåtagandena.
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ORD OCH UTTRYCK

ORD OCH UTTRYCK
Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedda för stadig-  
varande bruk till exempel mark, inventarier, 
maskiner och värdepapper. 

Avskrivningar
Årlig värdeminskning av anläggningstill-
gångar där avskrivningarna sker utifrån 
förväntad ekonomisk livslängd. 

Avsättning
Utgörs av de betalningsförpliktelser som är 
säkra eller sannolika till sin förekomst, men 
där osäkerhet föreligger beträffande belop-
pets storlek eller tidpunkten för betalning. 
Den vanligaste avsättningen avser pensions-
åtaganden gentemot de anställda.

Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen vid en 
given tidpunkt samt hur kapitalet har använts 
(tillgångar) och hur det har anskaffats (skul-
der och eget kapital).

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

Extraordinära poster
Saknar tydligt samband med ordinarie verk-
samhet och är av sådant slag att de inte 
förväntas inträffa ofta eller regelbundet, eller 
uppgå 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 plan-
mässiga avskrivningar.

Kassaflödesrapport
Visar hur kommunen finansierat sin verk-
samhet, det vill säga hur pengarna tillförts 
och hur de har använts. 

Kommunalt koncernföretag
En juridisk person där kommunen har ett 
varaktigt, bestämmande eller betydande 
inflytande. 

Kommunkoncernen
Den kommunala förvaltningsorganisationen 
och kommunens koncernföretag.

Komponentavskrivning
Komponentavskrivning är en avskrivnings-
metod för materiella anläggningstillgångar 
och grundar sig på att de olika komponen- 
terna i en anläggning särskiljs och skrivs av 
var för sig utifrån komponenternas nyttjan-
deperiod.

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 investe-
ringsinkomster med mera.

Nettokostnader
Driftkostnader, efter avdrag för driftbidrag, 
avgifter och ersättningar. Finansieras med 
skattemedel.
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ORD OCH UTTRYCK

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 intäk-
ter, såsom avgifter och ersättningar med 
mera.

Omsättningstillgångar
Lös egendom som inte är anläggningstill-
gång. Dessa tillgångar kan på kort tid omsät-
tas 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 eget kapital (årets 
resultat). 

Skulder
Delas in i långfristiga och kortfristiga. Kort-
fristiga ska betalas inom ett år.

Soliditet
Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, 
det vill säga graden av självfinansierade 
tillgångar. Beskriver den långsiktiga betal-
ningsförmågan. 

Övrigt
tkr = tusentals kronor
mnkr = miljontals kronor
Siffror inom parantes avser föregående år.
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RESULTATRÄKNING

Kommunen Kommunkoncernen

RESULTATRÄKNING
Redovisas i mnkr Not

Bokslut  
2017

Bokslut  
2016

Budget  
2017

Bokslut 
2017

Bokslut  
2016

Verksamhetens intäkter 1,8 386,0 416,8 226,7 451,6 430,9

Verksamhetens kostnader 2,8 -1 452,3 -1 405,8 -1332,9 -1 429,4 -1 377,0

Av- och nedskrivningar 3 -34,9 -31,4 -31,6 -84,1 -82,3

Verksamhetens nettokostnader -1 101,1 -1020,4 -1137,8 -1 061,9 -1 028,4

Skatteintäkter 4 1 033,9 985,3 1029,9 1 033,9 985,3

Generella statsbidrag och utjämning 5 112,9 100,0 96,8 112,9 100,0

Finansiella intäkter 6 33,4 15,2 22,6 30,5 12,3

Finansiella kostnader 7 -6,0 -50,2 -8,6 -35,1 -36,9

Resultat före extraordinära poster 73,1 29,9 3,0 80,4 32,4

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 73,1 29,9 3,0 80,4 32,4
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BALANSRÄKNING

Kommunen Kommunkoncernen

BALANSRÄKNING
Redovisas i mnkr Not

Bokslut 
2017

Bokslut  
2016

Budget 
2017

Bokslut 
2017

Bokslut 
2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9 6,6 8,8 6,6 8,8

Materiella anläggningstillgångar 10 1025,9

Mark, byggnader och tekn.anläggning 1 004,3 950,4 1 862,4 1 895,7

Pågående nyanläggningar 123,6 11,5

Maskiner och inventarier 42,1 41,1 205,8 194,2

Finansiella anläggningstillgångar 11 225,9 225,9 556,3 76,1 77,1

Summa anläggningstillgångar 1 278,9 1 226,2 1582,2 2 274,5 2 187,3

Omsättningstillgångar   

Förråd och exploatering 12 85,0 63,4 59 85,0 63,4

Fordringar 13 106,9 139,1 127,9 119,5 142,0

Kortfristiga placeringar 14 357,5 330,0 0,0 363,6 336,0

Kassa och bank 15 148,4 66,7 27,8 221,4 143,1

Summa omsättningstillgångar 697,8 599,3 214,7 789,5 684,5

Summa tillgångar 1 976,7 1 825,5 1796,9 3 064,0 2 871,8

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 16

Årets resultat 73,1 29,9 3,0 80,4 32,4

Resultatutjämningsreserv 15,4 15,4

Övrigt eget kapital 333,7 303,7 331,5 212,0 185,2

Summa eget kapital 422,2 349,0 334,5 292,4 217,5

Avsättning för pensioner 17 429,8 438,8 412,3 429,8 438,8

Avsättningar för skatter 16,6 14,1

Andra avsättningar 18 83,8 62,5 9,4 83,8 67,5

Summa avsättningar 513,5 501,3 421,7 530,2 520,4

Skulder   

Långfristiga skulder 19 811,6 757,3 840,1 1 930,9 1 876,6

Kortfristiga skulder 20 229,5 217,8 200,5 310,6 257,2

Summa skulder 1041,0 975,1 1040,6 2 241,4 2 133,8

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 976,7 1 825,5 1796,9 3 064,0 2 871,8

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Pensionsförpliktelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga ansvars- och borgensåtaganden 21 1 173,9 1 171,5 1 237,1 54,7 52,3
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KASSAFLÖDESRAPPORT

Kommunen Kommunkoncernen

KASSAFLÖDESRAPPORT  
Redovisas i mnkr Not

Bokslut 
2017

Bokslut 
2016

Budget 
2017

Bokslut 
2017

Bokslut 
2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat efter extraordinära poster 22 73,1 29,9 3,0 80,4 32,4

Ökning/minskning av avsättningar 23 12,3 45,2 -17,7 9,8 48,3

Just. för övriga ej likvidpåv. poster 24 -2,2 -9,3 23,8 -1,7 41,5

Medel från verksamheten före förändring av rörelse-
kapital 83,2 65,7 9,1 88,5 122,1

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 32,2 -11,3 0,0 22,5 10,4

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 11,6 17,4 0,0 53,3 40,9

Ökning (-)/minskning (+) exploatering -21,5 -4,4 0,0 -21,5 -4,4

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar -27,5 -8,3 0,0 -27,5 -8,3

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 78,0 59,1 9,1 115,3 160,6

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv materiella anläggningstillgångar 25 -50,8 -68,6 -78,3 -93,0 -115,1

Förs.materiella anläggningstillgångar 26 0,3 0,4 0,0 1,8 12,9

Förvärv finansiella anläggningstillgångar 27 -1,8 0,0 0,0 -1,8 -28,0

Förs finansiella anläggningstillgångar 28 1,7 0,4 0,0 1,7 20,1

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -50,6 -67,8 -78,2 -91,3 -110,1

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 29 54,3 89,5 61,3 54,3 89,5

Minskning av skuld 30 0,0 -50,0 0,0 0,0 -50,0

Ökning långfristiga fordringar 31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Minskning långfristiga fordringar 32 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 54,3 39,5 69,1 54,3 39,5

ÅRETS KASSAFLÖDE 81,7 30,8 0,0 78,3 98,3

Likvida medel vid årets början 66,7 35,9 143,1 44,8

Likvida medel vid årets slut 148,4 66,7 221,4 143,1
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NOTER

Kommunen Koncernen

NOTER SPECIFIKATION
 Not

 Bokslut 
2017

 Bokslut 
2016

 Bokslut 
2017

 Bokslut 
2016

VERKSAMHETENS INTÄKTER 1

Statsbidrag 111,5 123,3 111,5 123,3

Barnomsorgsavgifter 23,4 21,8 23,4 21,8

Äldreomsorgsavgifter 14,6 12,9 14,6 12,9

Hyror och arrenden 15,1 18,0 70,5 46,2

Försäljning av verksamhet 39,3 36,9 39,3 36,8

Försäljningsmedel 1,1 2,0 1,1 2,0

Reavinster 2,7 18,3 2,7 19,2

Försäljning av exploateringsverksamhet 75,5 84,0 75,5 84,0

Övrigt 102,8 99,7 112,9 84,7

Summa 386,0 416,8 451,6 430,9

VERKSAMHETENS KOSTNADER 2

Personalkostnader exkl pensionskostnader 548,2 514,8 570,6 536,1

Pensionskostnader 46,1 43,5 48,3 44,8

Material 38,4 34,2 38,4 34,2

Hyror och fastighetsservice 152,4 147,6 49,1 44,3

Transporter och resor 19,8 19,6 19,8 19,6

Försäkringsavgifter och riskkostnader 4,7 3,4 7,7 7,4

Köp av verksamhet 501,8 491,5 501,8 491,5

Data- och telekommunikation 2,7 2,9 2,7 2,9

Övriga främmande tjänster 5,8 5,3 5,8 5,3

Bidrag 28,5 29,3 28,5 29,3

Kraftinköp och transportkostnad i överliggande nät 0,0 0,0 14,8 13,1

Övrigt 103,9 113,6 142,0 148,3

Summa 1 452,3 1 405,8 1 429,4 1 377,0

AVSKRIVNINGAR     3

Avskrivningar immateriella tillgångar 2,8 2,1 2,8 2,1

Avskrivningar byggnader och anläggningar 25,0 22,7 64,3 65,5

Avskrivning maskiner och inventarier 6,8 6,5 16,7 14,7

Nedskrivningar 0,3 0,0 0,3 0,0

Summa avskrivningar 34,9 31,4 84,0 82,3

För uppgift om avskrivningstider se avsnittet Redovisningsprinciper.

SKATTEINTÄKTER 4

Preliminär kommunalskatt 1 037,5 989,1 1037,5 989,1

Preliminär slutavräkning innevarande år -4,8 -4,8 -4,8 -4,8

Slutavräkningsdifferens föregående år 1,2 1,0 1,2 1,0

Summa skatteintäkter 1 033,9 985,3 1033,9 985,3
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NOTER

Kommunen Koncernen

NOTER SPECIFIKATION Not
Bokslut 

2017
Bokslut 

2016
Bokslut

2017
 Bokslut 

2016

GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 5

Inkomstutjämningsbidrag 105,8 96,2 105,8 96,2

Kommunal fastighetsavgift 40,9 38,8 40,9 38,8

Bidrag för LSS-utjämning -46,7 -42,4 -46,7 -42,4

Kostnadsutjämningsbidrag 7,7 1,7 7,7 1,7

Regleringsbidrag -0,2 -0,8 -0,2 -0,8

Införandebidrag 0,0 4,6 0,0 4,6

Övriga generella statsbidrag 5,5 2,0 5,5 2,0

Summa generella statsbidrag och utjämning 112,9 100,0 112,9 100,0

FINANSIELLA INTÄKTER 6

Utdelning aktier andelar 2,7 3,6 2,7 3,6

Ränteintäkter 0,1 0,1 0,2 0,3

Borgensavgift 3,1 3,3 0,1 0,2

Vinst försäljning värdepapper 27,5 8,3 27,5 8,3

Summa finansiella intäkter 33,4 15,2 30,5 12,3

FINANSIELLA KOSTNADER 7

Räntekostnader 4,5 5,3 33,6 36,3

Finansiella kostnader pensioner 1,0 0,4 1,0 0,4

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

Övriga finansiella kostnader 0,4 0,1 0,4 0,1

Finansiella kostnader koncernföretag 0,0 44,3 0,0 0,0

varav driftsbidrag till Staffanstorps Kommunfastigheter AB (jämförel-
sestörande post) 0,0 44,3 0,0 0,0

Summa finansiella kostnader 6,0 50,2 35,1 36,9

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 8

Verksamhetens intäkter

Intäkt för sålda tomter 75,5 84,0 75,5 84,0

Reavinst fastighetsförsäljning 2,7 18,3 2,7 18,3

Verksamhetens kostnader

Kostnad för sålda tomter 27,1 34,5 27,1 34,5

Driftsbidrag till Staffanstorps Kommunfastigheter AB 0,0 44,3 0,0 0,0

Summa jämförelsestörande poster 51,1 23,5 51,1 67,8
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NOTER

Kommunen Koncernen

 NOTER SPECIFIKATION
Not

Bokslut 
2017

 Bokslut 
2016

Bokslut 
2017

 Bokslut 
2016

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 9

Förvärvade IT-system

Anskaffningsvärde 21,8 21,3 21,8 21,3

Ackumulerade avskrivningar -15,2 -12,4 -15,2 -12,4

Bokfört värde 6,6 8,8 6,6 8,8

Immateriella tillgångar

Redovisat värde vid årets ingång 8,8 6,2 8,8 6,2

Investeringar 0,6 3,2 0,6 3,2

Avskrivningar -2,8 -2,1 -2,8 -2,1

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 1,5 0,0 1,5

Redovisat värde vid årets utgång 6,6 8,8 6,6 8,8

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 10

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 1 206,1 1 127,6 2 622,4 2 477,2

Ackumulerade avskrivningar -201,8 -177,2 -483,6 -417,2

Ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 -152,8 -152,8

Bokfört värde 1 004,3 950,5 1 986,0 1 907,1

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets ingång 950,5 875,5 1 907,1 1 891,8

Investeringar 42,4 43,9 45,9 51,3

Överflyttat till investeringsinkomster 2,3 0,0 2,3 0,0

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade tillgångar -0,3 -0,4 -1,7 -12,8

Överföring från eller till annat slag av tillgång -0,5 0,0 63,9 -18,7

Överflyttat till exploateringsprojekt -2,3 0,0 -2,3 0,0

Överflyttat från exploateringsprojekt 37,1 54,1 37,1 54,1

Avskrivningar -24,9 -22,7 -66,4 -58,7

Redovisat värde vid årets utgång 1 004,3 950,5 1 986,0 1 907,1

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 110,6 103,0 382,8 355,0

Ackumulerade avskrivningar -68,5 -61,9 -177,0 -160,8

Ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Bokfört värde 42,1 41,1 205,8 194,2

Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets ingång 41,1 27,6 194,2 152,2

Investeringar 7,8 21,5 46,4 60,5

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

Avskrivningar -6,8 -6,5 -16,7 -16,8

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 -1,5 -18,1 -1,5

Redovisat värde vid årets utgång 42,1 41,1 205,8 194,2
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NOTER

Kommunen Koncernen

 NOTER SPECIFIKATION
Not

 Bokslut 
2017

Bokslut
2016

 Bokslut 
2017

 Bokslut 
2016

Specifikation materiella anläggningstillgångar

Råmark 159,2 161,5

Mark för bebyggda fastigheter 20,0 20,0

Mark byggnader och tekniska anläggningar 1 862,4 1 895,7

Mark för publika fastigheter 0,2 0,3

Mark för affärsfastigheter 2,8 2,8

Förvaltningsbyggnader 0,2 0,2

Idrotts och fritidsanläggningar 67,9 70,5

Gator och vägar 208,0 199,9

Offentlig belysning 20,0 18,4

Parkområden GC-vägar 104,8 88,6

Hyresfastigheter 8,1 8,5

Övriga publika fastigheter 9,3 9,5

Vatten- och avloppsanläggningar 353,4 328,8

Renhållningsanläggningar 0,2 0,2

Maskiner och inventarier 42,1 41,1 205,8 194,2

Pågående ny-/till-/ombyggnad 50,2 41,3 123,6 11,5

Summa 1046,4 991,5 2 191,8 2 101,4

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

Leasing

Leasingavgifter avseende inventarier, maskiner och långsiktiga hyresavtal har redovisats som operationella leasingavtal. 
Kommunens operationella leasingavgifter för året uppgår totalt till 3,1 mnkr (3,5 mnkr) därav klassificeras 1,1 mnkr 
(1,3 mnkr) som ej uppsägningsbara operationella leasingavtal vilka överstigande 3 år.

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år

Minimileaseavgifter

Med förfall inom 1 år 2,1 2,2 4,0 4,7

Med förfall inom 1-5 år 1,1 1,3 1,2 1,6

Med förfall senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 11

Ingående värde enligt fastställd balansräkning 555,8 548,0 407,1 398,2

Effekt av byte av redovisningsprincip -330,0 -321,7 330,0 321,7

Minskning fin. anläggningstillg. -1,7 -0,4 -2,7 -0,4

Ökning fin. anläggningstillg. 1,8 0 1,8 1,0

Nedskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa finansiella anläggningstillgångar 225,9 225,9 76,1 77,1

Specifikation finansiella anläggningstillgångar koncernen

Värdepapper, andelar 73,4 73,4

Övriga

Långfristiga fordringar 2,7 2,7

Uppskjuten skattefordran 0,0 1,0

Summa finansiella anläggningstillgångar koncernen 76,1 77,1

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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Kommunen Koncernen

 NOTER SPECIFIKATION
Not

 Bokslut 
2017

 Bokslut 
2016

 Bokslut 
2017

 Bokslut 
2016

ÖVRIGA AKTIER/ANDELAR

Aktier

Sysav 0,2 0,2 0,2 0,2

Sydvatten 11,4 11,4 11,4 11,4

Kommunassurans Syd 1,0 1,0 1,0 1,0

Andelar i intresseföretag 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa övriga aktier/andelar 12,6 12,6 12,6 12,6

Andelar

Kommuninvest i Sverige AB* 4,8 4,8 4,8 4,8

Summa 4,8 4,8 4,8 4,8

*Staffanstorps kommun har vid inträdet erlagt andelskapital/medlemsinsats motsvarande 600 000 kronor. Medlemsinsatsen finns redovisad 
som en finansiell anläggningstillgång. Det sammanlagda instatskapitalet i Kommuninvest uppgår per 2017-12-31 till 20 694,6 tkr. 

FÖRLAGSLÅN

Kommuninvest 2,7 2,7 2,7 2,7

Summa förlagslån 2,7 2,7 2,7 2,7

PERIODISERADE INVESTERINGSBIDRAG

Sysav återvinningsstation 5,5 6,0 6,0 6,0

Statlig infrastruktur Södra stambanan 50,5 50,0 50,0 50,0

Summa periodiserade investeringsbidrag 56,0 56,0 56,0 56,0

FÖRRÅD OCH EXPLOATERING

Exploateringsverksamhet 12

Ingående värde 16,6 18,4 16,6 18,4

Årets resultat 3,4 -1,8 3,4 -1,8

Bostadsområden 11,4 6,3 11,4 6,3

Industriområden 8,6 10,3 8,6 10,3

Summa exploateringsverksamhet 20,0 16,6 20,0 16,6

Förprojekt exploatering

Pågående förprojekt exploatering 64,9 46,8 64,9 46,8

Summa förprojekt exploatering 64,9 46,8 64,9 46,8
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 Bokslut 
2017

 Bokslut 
2016

 Bokslut 
2017

 Bokslut 
2016

FORDRINGAR 13

Kundfordringar 21,9 31,0 18,2 29,7

Momsfordringar 16,3 19,2 21,1 21,3

Statsbidragsfordringar 22,0 18,8 22,0 18,8

Fordran dotterbolag 3,5 1,8 0,0 0,0

Övriga kortfristiga fordringar 11,1 11,4 12,3 11,7

Förutbetalda kostnader 11,7 12,4 11,7 12,4

Upplupna statsbidrag 7,3 23,7 7,3 23,7

Upplupen infrastrukturersättning 0,0 9,9 0,0 9,9

Övriga interimsfordringar 13,1 10,9 26,9 14,5

Summa 106,9 139,1 119,5 142,0

KORTFRISTIGA PLACERINGAR 14

Räntor klass A 41,0 18,0 41,0 18,0

Agenta multistrategi 32,8 65,5 32,8 65,5

Agenta svenska aktier 54,8 72,4 54,8 72,4

Agenta globala aktier 14,8 27,5 14,8 27,5

Agenta tillväxtmarknade 13,5 15,0 13,5 15,0

Agenta alternativa räntor 200,6 131,6 200,6 131,6

Övrigt 0,0 0,0 6,0 6,0

Summa 357,5 330,0 363,5 336,0

KASSA OCH BANK 15

Kassa och bank 148,4 66,7 221,4 143,1

Summa kassa och bank 148,4 66,7 221,4 143,1

Staffanstorps kommun inklusive helägda kommunföretag har avtal om finansiella tjänster med Sparbanken Skåne. Avtalet innefattar för-
utom 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 mnnkr, vilken är outnyttjad vid utgången av året. 

EGET KAPITAL 16

Ingående eget kapital enligt fast ställd balansräkning 349,1 318,9 217,5 178,4

Justering ingående eget kapital 0,0 0,2 -5,5 6,9

Effekt av byte av redovisningsprincip

Varav öronmärkt Tillväxt 7000 30,2 30,2

Uppskjuten skatt på övervärde i koncern

Justerat ingående belopp för eget kapital 349,1 319,1 212,0 185,2

ÅRETS RESULTAT 73,1 29,9 80,4 32,4

Utgående balans eget kapital 422,2 349,1 292,4 217,5

Fördelning utgående balans

Anläggningskapital -46,1 -32,4 -186,6 -209,8

Rörelsekapital 468,4 381,5 479,0 427,3

Summa 422,3 349,1 292,4 217,5

Varav

  kommunen 420,0 350,3

  VA-verket -3,7 -7,8

  renhållningen 5,8 6,6
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 NOTER SPECIFIKATION
Not

 Bokslut 
2017

 Bokslut 
2016

 Bokslut 
2017

 Bokslut 
2016

AVSÄTTNINGAR 17

Avsättning för pensioner

Pensioner exkl. ÖK-SAP

Ingående avsättning 14,7 14,7 14,7 14,7

Nya förpliktelser under året 0,5 0,3 0,5 0,3

Varav

  nyintjänad pension 0,1 0,1 0,1 0,1

  ränte och basbeloppsuppräkningar 0,4 0,2 0,4 0,2

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

Utgående avsättning pensioner exkl. ÖK-SAP 15,0 14,7 15,0 14,7

ÖK-SAP= Överenskommen särskild avtalspension

FÖRTROENDEVALDA

Ingående avsättning 3,7 1,9 3,7 1,9

Nya förpliktelser under året 1,3 1,8 1,3 1,8

Varav

  nyintjänad pension 1,2 1,8 1,2 1,8

  ränte och basbeloppsuppräkningar 0,1 0,0 0,1 0,0

  överfört till ordinarie beräkning 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående avsättning förtroendevalda 5,0 3,7 5,0 3,7

Särskild avtals- och visstidspension

Ingående avsättning 9,7 8,9 9,7 8,9

Nya förpliktelser under året -0,1 2,0 -0,1 2,0

Varav

  nyintjänad pension 0,0 2,0 0,0 2,0

  övrig post -0,1 0,0 -0,1 0,0

Årets utbetalningar -1,2 -1,2 -1,2 -1,2

Utgående avsättning särskild avtals- och visstidspension 8,4 9,7 8,4 9,7

Pensioner tidigare ansvarsförbindelse

Ingående avsättning 325,0 334,0 325,0 334,0

Nya förpliktelser under året 9,6 7,9 9,6 7,9

Varav

  nyintjänad pension -0,2 2,3 -0,2 2,3

  ränte och basbeloppsuppräkningar 9,1 4,4 9,1 4,4

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

  övrig post 0,5 1,2 0,5 1,2

Årets utbetalningar -17,1 -16,8 -17,1 -16,8

Utgående avsättning pensioner tidigare ansvarsförbindelse 317,5 325,0 317,5 325,0

Avsättning särskild löneskatt på pensionsavsättningar 83,9 85,7 83,9 85,7

Summa avsättningar för pensioner 429,8 438,8 429,8 438,8

Aktualitetsgrad 97% 97% 97% 97%
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 Bokslut 
2017

 Bokslut 
2016

 Bokslut 
2017

 Bokslut 
2016

ANDRA AVSÄTTNINGAR 18

Avsättning för skatter 16,6 14,1

Avsättning för exploateringsbidrag *)

Redovisat värde vid årets början 2,3 9,3 2,3 9,3

Nya avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ianspråktagna avsättningar 0,0 -7,0 0,0 -7,0

Summa avsättning för exploateringsbidrag 2,3 2,3 2,3 2,3

Avsättning för infrastrukturersättningar **)

Redovisat värde vid årets början 9,5 0,0 9,5 0,0

Nya avsättningar 22,8 15,5 22,8 9,5

Ianspråkstagna avsättningar -0,9 -6,0 -0,9 0,0

Summa avsättning för infrastrukturersättning 31,4 9,5 31,4 9,5

Avsättning för garantibesiktningar

Redovisat värde vid årets början 0,0 0,1 0,0 0,1

Nya avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ianspråkstagna avsättningar 0,0 -0,1 0,0 -0,1

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

Avsättning för statlig infrastruktur

Redovisat värde vid årets början 50,0 0,0 50,0 0,0

Nya avsättningar 0,0 50,0 0,0 50,0

Ianspråkstagna avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa avsättning för statlig infrastruktur 50,0 50,0 50,0 50,0

Övriga avsättningar 0,0 0,6 0,0 5,6

Summa  andra avsättningar 83,8 62,5 83,8 67,5

*) Avsättningen avser främst exploateringsområdet Hjärupspark som ska vara färdigställt under 2018 enligt plan. 
**) Avser infrastrukturersättningar genererade från exploateringsprojekt under 2017, främst Sockerstan, Annero, Vikhem etapp IV och 
Nordanå Duvemåla

LÅNGFRISTIGA SKULDER 19

Lån i banker och kreditinstitut 593,0 573,0 1 712,3 1 692,3

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut anges i den ekonomiska analysen på sidan 37.

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Gatukostnadsersättningar 51,3 36,3 51,3 36,3

Investeringsbidrag 80,7 71,4 80,7 71,4

Skuld anslutningsavgifter 83,7 66,5 83,7 66,5

Pågående arbeten 2,9 10,1 2,9 10,1

Summa förutbetalda intäkter som regleras över flera år 218,6 184,3 218,6 184,3

Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som
motsvarande tillgång har. 

Summa långfristiga skulder 811,6 757,3 1 930,9 1 876,6
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 Bokslut 
2017 

 Bokslut 
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 Bokslut 
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 Bokslut 
2016

KORTFRISTIGA SKULDER 20

Leverantörsskulder 95,9 94,9 117,3 107,2

Personalens källskatt, sociala avgifter samt särskild löneskatt 23,2 22,6 24,0 23,4

Pensionskostnader avgiftsbestämd del inklusive särskild löneskatt 25,7 22,9 25,7 22,9

Upplupna räntekostnader 0,8 1,5 5,7 6,1

Lönerelaterade skulder 3,1 3,2 3,1 3,3

Förutbetalda intäkter 26,1 21,7 72,1 29,6

Upplupna kostnader 19,8 19,8 19,8 26,0

Semester- och övertidsskuld 25,9 27,8 27,6 29,3

Övriga kortfristiga skulder 9,1 3,4 15,2 9,4

Summa kortfristiga skulder 229,5 217,8 310,6 257,2

BORGENSÅTAGANDEN 21

Staffanstorps Centrum AB 1119,3 1 119,3 0,0 0,0

AB Sydvatten 46,0 43,6 46,0 43,6

SYSAV 3,3 3,3 3,3 3,3

Malmöregionens Avlopp AB 1,2 1,2 1,2 1,2

Föreningar 4,0 4,0 4,0 4,0

Egna hem, småhus med bostadsrätt 0,1 0,1 0,1 0,1

Övrigt 0,2 0,2

Summa borgensåtaganden 1173,9 1 171,5 54,7 52,3

Solidarisk borgen Kommuninvest – Staffanstorps kommun har i juni 1995  ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommun-
invest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2017-12-31 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser . Mellan samtliga medlemmar i Kom-
muninvest ekonomisk  förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt 
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel 
som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels iförhållande till storleken på medlemskommunernas respektive 
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Staffanstorps kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att 
per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 484 mnkr och totala tillgångar till 349 244 mnkr. Kom-
munens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 801 mnkr (0,53 procent) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till  1 842 
mnkr (0,53 procent).

RESULTAT EFTER EXTRA ORD. POSTER 22

Enligt resultaträkning 73,1 29,9 80,4 32,4

Summa 73,1 29,9 80,4 32,4

ÖKNING/MINSKNING AV AVSÄTTNINGAR 23

Pensionsavsättning -9,0 -7,9 -9,0 -7,9

Avsättning infrastruktur 21,9 9,5 21,9 9,5

Avsättning exploateringsbidrag 0,0 -7,0 0,0 -7,0

Avsättning garantibesiktningar 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Avsättning för statlig infrastruktur 0,0 50,0 0,0 50,0

Avsättning skatter 0,0 0,0 2,5 4,0

Övriga avsättningar -0,6 0,6 -5,6 -0,2

Summa 12,3 45,2 9,8 48,3
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 Bokslut 
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 Bokslut 
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JUSTERING FÖR ÖVRIGA EJ LIKVIDPÅVERKANDEPOSTER 24

Avskrivningar enl. resultaträkning 34,6 31,4 83,8 82,3

Nedskrivningar 0,3 0,0 0,3 0,0

Överföring från/till exploatering -34,8 -54,1 -34,8 -54,1

Omklassificering 0,0 0,0 -48,6 0,0

Periodiserade investeringsinkomster -5,0 -4,9 -5,0 -5,9

Byte av redovisningsprincip pensioner 0,0 0,0 0,0 0,0

Uppskjuten skatt enligt resultaträkningen 0,0 0,0 0,0 0,0

Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar 2,7 18,3 2,7 19,2

Summa -2,2 -9,3 -1,7 41,5

FÖRVÄRV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 25

Investeringar brutto -50,8 -68,6 -93,0 -115,1

Summa -50,8 -68,6 -93,0 -115,1

FÖRSÄLJNING MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 26

Försäljningspris materiella anläggningstillgångar 0,3 0,4 1,8 12,9

Summa 0,3 0,4 1,8 12,9

FÖRVÄRV FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 27

Aktier och andelar med mera -1,8 0,0 -1,8 0,0

Summa -1,8 0,0 -1,8 0,0

FÖRSÄLJNING FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 28

Aktier och andelar med mera 1,7 0,4 1,7 0,4

Summa 1,7 0,4 1,7 0,4

ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA SKULDER 29

Anläggningslån 20,0 75,0 20,0 75,0

Investeringsbidrag 9,3 5,0 9,3 5,0

Anslutningsavgifter 25,0 9,5 25,0 9,5

Summa 54,3 89,5 54,3 89,5

MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA SKULDER 30

Amortering med mera 0,0 0,0 0,0 0,0

Omklassificering 0,0 -50,0 0,0 -50

Summa 0,0 -50,0 0,0 -50,0

ÖKNING LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 31

Övr. långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Omklassificering 

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

MINSKNING LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 32

Övriga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 0,0 0,0 0,0 0,0
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DRIFT

DRIFTREDOVISNING 
Redovisas i tkr Intäkter Kostnader Netto Budget Avvikelse

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET    

Nämnder 347 336 1 434 083 -1 086 747 -1 121 850 35 103

Politisk verksamhet 298 4 454 -4 156 -4 000 -156

Kommunstyrelsen 37 831 157 207 -119 376 -115 979 -3 397

Markförsäljning, markarrende, Sockerbruksområdet, explo-
ateringsnetto 79 010 25 855 53 155 4 679 48 476

Tekniska nämnden 1 623 46 604 -44 981 -45 400 419

Samarbetsnämnd 2 8 566 10 279 -1 713 -1 820 107

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 5 128 2 339 2 789 1 870 919

Kultur- och fritidsnämnden 5 990 53 450 -47 460 -48 420 960

Barn- och utbildningsnämnden 85 214 735 301 -650 087 -646 220 -3 867

Socialnämnden 123 676 398 594 -274 918 -266 560 -8 358

Resultatenheter 407 141 410 777 -3 636 0 -3 636

Annerokolan/Borggårdsskolan 38 319 38 180 139 0 139

Baldersskolan 36 440 37 350 -910 0 -910

Bibliotek 9 704 9 615 89 0 89

Borggård/Kyrkbyns förskolor och familjedaghem 21 953 22 272 -319 0 -319

Bråhögsbadet 10 092 10 148 -56 0 -56

Hagalidskolan 32 255 32 618 -363 0 -363

Hjäruplundsskolan 25 106 25 434 -328 0 -328

Hjärups skola/Tottarps skola 39 265 39 114 151 0 151

Kostsektionen 20 135 20 652 -517 0 -517

Lapptäcket - Ängslyckans förskola 19 949 19 802 147 0 147

Mellanvångens förskola 11 376 11 408 -32 0 -32

Mellanvångens skola 28 456 29 253 -797 0 -797

Musikskola 6 188 6 588 -400 0 -400

Ryttarbyns förskola 25 688 25 903 -215 0 -215

Stanstorpsskolan/Kyrkheddinge skola 36 342 36 468 -126 0 -126

Stationsbyn - Åkervindans förskola 16 287 16 743 -456 0 -456

Uppåkraskolan 29 586 29 229 357 0 357

Summa skattefinansierad 754 477 1 844 860 -1 090 383 -1 121 850 31 467

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

Balansenhet VA 46 164 42 119 4 045 2 000 2 045

Renhållning 14 152 14 854 -702 -450 -252

Summa avgiftsfinansierad 60 316 56 973 3 343 1 550 1 793

Finansiering 40 900 27 625

Summa finansiering 40 900 27 625

Avgår avskrivningar -34 901

Intern ränta -10 673 -10 673

Avgår finansiella kostnader/Intäkter -33 391 -6 016

Summa 811 629 1 877 868

Interna poster -425 593 -425 593

Summa 386 036 1 452 274
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INVESTERING

Fleråriga projekt

INVESTERINGSREDOVISNING  2017
Redovisas i tkr

Utfall 
2017

Budget
2017

Avvikelse
2017

Kalkyl
i Bu -17

Utfall
totalt

Prognos
totalt

Prognos
avslutsår

KOMMUNSTYRELSEN

IT infrastruktur 824 800 -24 Årligen

Centrumutveckling 3 816 1 700 -2 116 2 700 4 254 6 079 2018

Ekonomisystem 264 430 166 2 930 3 485 3 485 2017

Räddningstjänst

Brand- och räddningsutrustning 205 200 -5 Årligen

Fordon räddningstjänst 762 900 138 Årligen

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Uppåkraskolan 959 1 000 41 15 000 13 600 13 600 2017

Vallmon förskola 32 -32 32 500 2018

SOCIALNÄMNDEN

Nyckelfria lås hemtjänsten 700 700 700 0 700 2018

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Renovering ridhuset 628 600 -28 2017

SAMARBETSNÄMND 2

Mätinstrument Geoinfo 275 270 -5 2017

Investeringsreserv 2 400 2 400 Årligen

Summa kommunstyrelsen

Inkomster

Utgifter 7 765 9 000 1 235 

Nettoinvesteringar 7 765 9 000 1 235 
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INVESTERING

Fleråriga projekt

INVESTERINGSREDOVISNING  2017 
Redovisas i tkr

Utfall
2017

Budget
2017

Avvikelse
2017

Kalkyl
i Bu -17

Utfall
totalt

Prognos
totalt

Avslutsår
prognos

TEKNISKA NÄMNDEN, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Gemensamt gata-park 4 123 7 000 2 877 Årligen

GC Knästorp-Gastelyckan 0 2 000 31 0

Rekreationspark Hagalid 2021-

Infrastrukturersättning 0 5 000

Utgifter 13 -13 10 000

Nettoinvestering 13 0 -13 0 0 5 000

Rekreationspark Hjärup 2019

Exploateringsbidrag 3 000 5 000 -2 000 14 090 12 159 14 159

Utgifter 6 275 5 591 -684 25 000 22 893 34 759

Nettoinvestering 3 275 591 -2 684 10 910 10 734 20 600

Beläggning 6 505 6 000 -505 Årligen

Hjärup 4-spår 250 800 550 34 165 1 048 32 250 2020-

Esarp väg 798 500 497 -3 500 503 503 2017

GC Industrivägen 15 500 485 500 15 500 2018

GC Västanvägen/Vädervägen 4 600 596 600 4 600 2018

KH Park vid ån o GC 2018

Infrastrukturersättning 2 000 -2 000 3 300 0 3 300

Utgifter 1 2 000 1 999 3 300 1 3 300

Nettoinvestering 1 0 -1 0 1 0

Upprustning vid Roos damm 693 1 000 307 1 000 693 1 200 2018

Summa Tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet

Inkomster 3 000 7 000 -4 000 

Utgifter 18 379 23 988 5 609 

Nettoinvesteringar 15 379 16 988 1 609 
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Fleråriga projekt

INVESTERING

INVESTERINGSREDOVISNING  2017 
Redovisas i tkr

Utfall
2017

Budget
2017

Avvikelse
2017

Kalkyl
i Bu -17

Utfall
totalt

Prognos
totalt

Avslutsår
prognos

TEKNISKA NÄMNDEN, BALANSENHET VA

Servisledningar Årligen

Inkomster 1 302 500 802 

Utgifter 3 127 500 -2 627 

Nettoinvestering 1 825 0 -1 825 

Relining 938 2 000 1 062 Årligen

Reningsverket 1 271 1 300 29 Årligen

Brågarp V ledningsrenovering 218 2 800 2 582 4 600 932 4 600 2018

Pumpstationer spillvatten 137 3 000 2 863 6 995 4 161 6 660 2018

Önsvala mätkammare 373 -373 0 2 345 2 345 2017

Författarbyn 13 843 9 000 -4 843 50 074 50 907 53 840 2018

Mölleberga ledningar 2018

Inkomster 400 -400 400 0 400

Utgifter 626 1 500 874 1 800 838 1 800

Nettoinvestering 626 1 100 474 1 400 838 1 400

Smidesv ledningsrenovering 148 -148 3 600 217 3 600 2018

VA Hjärup 4-spår 62 -62 297 30 297 2020-

Hantverksvägen ledningsren 2 876 -2 876 2017

Hjärup saneringsåtgärder 1 104 -1 104 15 000 2020

Övriga investeringar 800 800 Årligen

Summa VA

Inkomster 1 302 900 402 

Utgifter 24 723 20 900 -3 823 

Nettoinvesteringar 23 421 20 000 -3 421 

Totalt

Inkomster 4 302 7 900 -3 598 

Utgifter 50 867 53 888 3 021 

Nettoinvesteringar 46 565 45 988 -577 

Investeringsvolym netto mnkr 47 46 -1 
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bidrag till trafikverket för trafiksäkerhetsarbe-
te i Esarp utbetalats. Upprustningen av Roos 
damm pågår och kommer att avslutas under 
nästa år. Gång- och cykelväg vid Industrivä-
gen tidsförskjuts och samordnas med åtgär-
der på Smidesvägen. För gång- och cykelväg 
vid Västanvägen/Vädervägen förväntas 
ansökan om medfinansiering från trafikver-
ket godkännas 2018 istället för 2017. Utbygg-
nad av park vid ån i Kyrkheddinge inväntar 
exploateringsstarten i området.

VA-enheten har bytt ut kalkdoserare och 
renoverat del av luftningssystemet på re-
ningsverket samt påbörjat upphandling av 
utbyte av blåsmaskiner. I Författarbyn har 
etapp 2 av ledningsrenoveringen fortsatt 
under året. Ledningsrenovering Brågarp V 
kräver samordning med byggnationen av 
Norra skolan och därför har endast utred-
ning påbörjats hittills. Ledningsrätt för 
ombyggnad av pumpstation och ledningar i 
Djurslöv med mera har blivit klar och arbetet 
kan genomföras 2018 eller 2019. Vid Hant-
verksvägen visade undersökning efter akuta 
åtgärder 2016 att ledningar behövde renove-
ras omgående och projektet prioriterades 
därför under 2017. Sanering/relining av 
självfallsledningar har utförts i Hjärup.

INVESTERING

KOMMENTARER
Årets bruttoinvesteringar uppgår till 51 
mnkr. De fördelas mellan kommunstyrelsen 
åtta mnkr, tekniska nämndens skattefinansie-
rade del 18 mnkr och balansenhet VA 25 
mnkr. Investeringarna har till en del finansie-
rats genom exploateringsbidrag 3,0 mnkr och 
anläggningsavgifter 1,2 mnkr.

Kommunstyrelsens största investering har 
varit inventarier till Centrumutveckling/
Kulturlyftet som hittills kostat 4,3 mnkr och 
som fortsätter nästa år med ombyggnaden av 
bibliotekets gamla lokaler. Uppåkraskolans 
inventarieinköp är avslutade, den totala 
utgiften blev 13,6 mnkr. Räddningstjänsten 
har använt sin budget till inköp av fordon 
och räddningsutrustning. Av investeringsre-
serven har 0,6 mnkr av avsatta 3,0 mnkr 
använts för ombyggnad av ridhuset. Nyckel-
fria lås i hemtjänsten kommer att införas 
först 2018.

Tekniska nämnden har fortsatt med etapp 
2 av utbyggnaden av Hjärups park. Parken 
finansieras delvis av exploateringsbidrag 
varav tre mnkr använts i årets redovisning. 
Nämndens årliga anslag för toppbeläggning 
av gator och gång- och cykelvägar på sex 
mnkr har förbrukats. Enligt avtal har ett 
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EXPLOATERING

KOMMENTARER
Vikhem II
Detaljplan för etapp II, har vunnit laga kraft. 
Utbyggnaden av allmän plats påbörjades 
under 2015 och under 2017 har merparten av 
kvartersmarkens cirka 80 bostäder färdig-
ställts.

Vikhem III
Detaljplanen har vunnit laga kraft och infra-
strukturen för första etappen, III A är färdig-
ställd. Bostadsutbyggnaden som påbörjades 
2014 är till stora delar färdigställd.

Jakriborg II
Detaljplan för området antogs 2005. Exploa-
teringsavtal träffades i samband med anta-
gandet av planen. Enligt avtalet ska exploatö-
ren anlägga anslutningsgata samt ny väg 
mellan Vragerupsvägen och riksväg 108. 
Ingen aktivitet pågår för närvarande.

Louiseberg
Utbyggnaden av området och de 54 bostä-
derna är i det närmaste färdigställt. För 
området gäller annat huvudmannaskap än 
kommunalt, bortsett från VA där kommunen 
är huvudman.

EXPLOATERINGSPROJEKT
netto, tkr

Projekt
kalkyl

Red.tom
2016

Red. 2017
12-31

Totalt red. 
171231

Avvikelse
red./kalkyl

Vikhem II 5 955 8559 1 221 9 780 3 825

Vikhem III A -9 580 5036 25 052 30 088 39 668

Vikhem III B 54 045 2426 1 593 4 019 -50 027

Jakriborg II 2 159 -71 0 -71 -2 230

Louiseberg 5 183 5802 0 5 802 619

Hjärup NO gem. -2 295 -2331 -24 -2 355 -60

Hjärup NO I 2 779 2613 -43 2 570 -209

Hjärup NO II 0 -21926 14 966 -6 961 -6 961

Hjärup NO III 0 -2731 -257 -2 988 -2 988

Nordanå Duvemåla 3 954 -325 376 51 -3 903

Hjärup Bocentrum -4 017 -1876 -15 -1 891 2 126

Rudolf Bååths väg 3 675 -861 -143 -1 004 -4 679

Tyska krogen 700 205 197 402 -298

Pihlängen 19 600 -76 -61 -137 -19 737

Åkerslundshusen 6 490 -2291 3 525 1 234 -5 256

Tågvägen 1 790 4131 206 4 337 2 547

Myllan, Vallby 0 -362 -2 636 -2 998 -2 998

Äppelhagen 0 -5827 3 022 -2 805 -2 805

Brågarps industriområde 0 32 256 1 657 33 913 33 913

Stp Företagspark 99 41391 -1 137 40 254 40 155

Västra Infarten 0 19794 1 077 20 871 20 871

Fsk Åretruntbyn Hjärup 74 2 0 2 -72

Drivmedelstation, Borggårdsrondellen 37 604 0 604 567

Stanstorp 23:93 Grenvägen 0 -4 993 989 989

Vikhem IV -13 792 -10  962 5 648 -5 315 8 478

Annero 0 19 729 19 729 19 729

Sockerstan vårdboende 26 629 8 056 8 056 -18 574

Resultat 103 485 73 176 82 997 156 173 52 689
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EXPLOATERING

Hjärup Nordost/Åretruntbyn
Planprogram för området godkändes 2013. 
Totalt beräknas området kunna bebyggas 
med cirka 500 nya bostäder samt en ny skola 
och förskola i anslutning till Hjärups park 
och idrottsplats. Den nya skolan, Uppåkra-
skolan, är färdigställd liksom idrottsplatsen 
och delar av parken. 

Hjärup NO etapp I
Den första etappen bostäder som omfattar 
cirka 130 enbostadshus avslutades under 
2014. 

Hjärup NO etapp II
Utbyggnaden av etapp II påbörjades under 
2015. Inflyttning i de första husen skedde i 
slutet av 2016. 

Hjärup NO etapp III
Detaljplanen för etapp III, som bland annat 
innehåller fyra kvarter för flerbostadshus, 
antogs 2016-11-09 men överklagades. Över-
klagandena avslogs av mark- och miljööver-
domstolen i slutet av 2017. 

Nordanå 8:23, Duvemåla
Detaljplanen antogs och vann laga kraft 
2007. I syfte att möjliggöra en något högre 
exploateringsgrad har under 2015 en ändring 
av detaljplan arbetats fram och antagits. 
Ändringen har vunnit laga kraft och utbygg-
naden av området har påbörjats under 2016.

Hjärup BoCentrum
Byggnationen av de 50 lägenheterna och 
vårdcentralen är färdigställda och inflyttning 
har skett under 2016.

Rudolf Bååths väg
Byggnationen av de 20 bostäderna är färdig-
ställd och inflyttning har skett.

Tyska krogen
Byggnationen av de fyra bostäderna är i de 
närmaste färdigställd.

Pihlängen
Området omfattar bebyggelse för 150-200 
bostäder söder om Louisebergsområdet. 
Detaljplanen vann laga kraft 2015. Tidplanen 
för utbyggnaden av området är oklar, men 
utbyggnad kan komma att ske med början 
under 2018.

Åkerslundshusen
Området är beläget på en före detta växthus-
tomt söder om Lommavägen i Hjärup. 
Området utvecklas för uppförande av cirka 
50 bostäder. Utbyggnaden av området påbör-
jades under 2016 och all de cirka 50 bostä-
derna kommer att var inflyttade under 2018.

Tågvägen
Projektet omfattar tolv bostäder på centralt 
läge i Hjärup. Utbyggnaden är i det närmaste 
färdigställd.

Myllan, Vallby
I Vallby planeras för 14 nya enbostadshus. 
Under 2015 vann detaljplanen för Myllan 
karaktärsområde lagakraft. Utbyggnad av 
området har påbörjats under 2017.

Äppelhagen II
Detaljplanen vann laga kraft 2015. Inom 
området håller cirka 18 bostäder på att 
uppföras. 

Brågarps industriområde
Området är avsett för lättare industribebyg-
gelse intill Industrivägen. I områdets sydöstra 
del har en planändring genomförts för att 
tillåta viss handel. Försäljning av tomter 
pågår och merparten av kvartersmarken är 
såld och bebyggd.

Västra Infarten/Logistiktomten
Detaljplanen medger industri, kontor samt 
bensinstation. Fastigheten såldes 2016  till 
Verdion som låter uppföra ett logistiklager 
till BMW. 
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Staffanstorps Företagspark
Område är avsett för industri/handelsbebyg-
gelse mellan väg 108 och Vesumsvägen. 
Detaljplanen har reviderats för att omlokali-
sera viss handel till södra delen av området. 
Delar av gatunätet är iordningställt. Ett fåtal 
tomter är idag bebyggda. Utbyggnad av 
resterande infrastruktur samt försäljning av 
tomter pågår.

Förskolan Åretruntbyn
Detaljplanen för ny förskola vann laga kraft 
2013. Förskolan färdigställdes under hösten 
2013 och verksamheten har flyttat in.

Drivmedelstation Borggårdsrondellen
En ny drivmedelsstation vid Borggårdsron-
dellen färdigställdes under 2014.

Stanstorp 23:93 Grenvägen
Utbyggnad av väg och VA för två fribyggar- 
tomter genomfördes under 2017. Tomterna 
är under försäljning.

Vikhem IV
Detaljplanen för den fjärde etappen, vilken 
också omfattar det som tidigare kallades III 
B, antogs och vann laga kraft under 2016. 
Utbyggnaden av gator och infrastruktur 
påbörjades under 2017.

Roos Park/Annerovägen
Detaljplanen har vunnit lagakraft och ut-
byggnad av ett vårdboende med 54 platser 
pågår. Även bostäder för äldre i lägenhets-
form kommer att byggas närmast Roos 
damm.

Sockerstan Vårdboende
Detaljplan för att möjliggöra uppförandet av 
cirka 45 bostäder och ett vårdboende med 72 
platser i ett kvarter söder om möllan vann 
lagakraft 2017 och vårdboendet har börjat 
byggas.

EXPLOATERING



RÄ
K

EN
SK

A
PE

R

69

FÖRPROJEKT EXPLOATERING

KOMMENTARER
Norra skolan
Planläggningen för att möjliggöra uppföran-
det av ny skola för årskurs F-9 med cirka 550 
elever vid Genvägen i norra Staffanstorp har 
genomförts. Detaljplanen antogs under 2017, 
men har överklagats. Överklagandet är ännu 
inte avgjort. 

Hjärup NO 4
Planläggning har påbörjats för att möjliggöra 
utbyggnaden av den fjärde och sista etappen 
av Hjärup nordost, i enlighet med planpro-
gram godkänt av kommunstyrelsen 2013. 
Området ska rymma ytor för handel och 
icke-störande verksamheter. Därutöver ska 

detaljplanen omfatta nödvändig infrastruktur 
i form av gator och parkmark med dagvat-
tenfördröjning.

Annero bostäder
Planläggning har påbörjats för att möjliggöra 
en utbyggnad med bostäder på det tidigare 
skolområdet. Ungefär 45 bostäder planeras 
att uppföras.

Vikhem V
Detaljplanearbete har påbörjats för den 
femte och sista etappen av Vikhem. Här 
planeras för en skola samt för cirka 100 
bostäder. 

FÖRPROJEKT EXPLOATERING
netto, tkr

För-
kalkyl

Red. tom
2016

Red.  2017
01-12

Totalt red.
171231

Avvikelse
red./kalkyl

Nordanå 8:23 0 -106 106 0 0

Norra skolan 0 -420 -547 -967 -967

Hjärup no IIII 0 -60 -477 -537 -537

Annero bostäder 0 -117 -425 -542 -542

Vikhem v 0 -1158 -964 -2122 -2 122

Sockerstan kontoret 0 -221 376 155 155

Sockerstan vårdboende 0 206 0 206 206

Djurslöves verksamhetsområde 0 0 -5 -5 -5

Sockerstan etapp 1 0 0 -8155 -8155 -8 155

Vallahallavägen 0 0 -41 -41 -41

Brågarps naturpark 0 0 45 45 45

Åttan 14 580 -1 113 -63 -1176 -15 756

Nevishög g:a skola 0 -14 0 -14 -14

Sockerstan övergripande 0 -26 804 -13 879 -40683 -40 683

Annero 0 -3 939 0 -3939 -3 939

Bjällerupsvägen, Kyrkheddinge 3 900 -684 -55 -739 -4 639

Ågårdsvägen, Kyrkheddinge -7 130 -1 095 0 -1095 6 035

Uppåkra arkeologiska park 0 -467 0 -467 -467

Åttevägen 20 150 -2 450 -88 -2538 -22 688

Busstationsflytt med mera 0 -1 756 -1 035 -2791 -2 791

Bråhögsbadet 0 -202 0 -202 -202

Industriområde Kyrkheddinge 0 -1 036 0 -1036 -1 036

Anneroskolan 0 94 0 94 94

Väståkra 0 -1 649 -36 -1685 -1 685

Hjärup Västerstad 0 -1 477 757 -720 -720

Knästorp 4:3 0 -47 -4 -51 -51

Klockaregårdsvägen 0 -661 -554 -1215 -1 215

Resultat 31 500 -45 176 -25 044 -70 220 -101 720
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FÖRPROJEKT EXPLOATERING

Sockerstan, Kontoret
Detaljplanearbetet pågår för det blivande 
kvarteret som även omfattar den befintliga 
kontorsbyggnaden. Markanvisningsavtal är 
tecknat med exploatör som har för avsikt att 
restaurera kontorsbyggnaden för att inrymma 
ett 20-tal smålägenheter samt uppföra ny 
kvartersbebyggelse i enlighet med planpro-
grammet.

Djurslövs verksamhetsområde
Utredningar har påbörjats för ett verksam-
hetsområde i anslutning till Kronoslätt/
Djurslöv. 

Sockerstan etapp 1
Detaljplan har påbörjats för att möjliggöra 
uppförandet av cirka 500 bostäder och 
centrumverksamheter i de centrala delarna av 
Sockerstan i enlighet med planprogrammet. 

Valhallavägen ÄDP
En ändring av detaljplanen pågår för att 
möjliggöra en ombyggnad av en före detta 
kontorsbyggnad till bostäder.

Brågarps naturpark ÄDP
Ändring av befintlig detaljplan från frilufts-
område till verksamhetsmark. Planen skapar 
cirka 2 500 m2 verksamhetsmark och plane-
rar att antas under 2018.

Åttan
Verksamheten på Åttans idrottsplats har 
flyttats till nya Staffansvallen. Planprogram 
för bostadsutbyggnad har tidigare godkänts 
av kommunstyrelsen men detaljplaneringen 
har avvaktat flytt av kraftledningar och 
hästverksamhet samt beslut om lokalisering 
av ett nytt badhus som kan bli aktuellt på 
denna tomt.

Nevishög gamla skola
Ingen aktivitet pågår i projektet.

Sockerstan övergripande
Planprogram för Sockerstan godkändes av 
kommunstyrelsen 2015. Programmet utreder 
förutsättningarna för att omvandla Socker-
stan till en funktionsblandad stadsdel med 
god kollektivtrafikförsörjning och är en 
vidareutveckling av de idéer för området som 
presenterades i Inriktning för Sockerstan. Upp-
skattningsvis inryms cirka 1 200 bostäder och 
verksamhetslokaler i Sockerstan. Övergripan-
de utredningar pågår parallellt med att 
arbetet med detaljplaner har påbörjats för 
delar av området.

Bjällerupsvägen, Kyrkheddinge
Detaljplanering pågår för cirka 70 bostäder. 
Planläggningen pågår, men avvaktar tecknan-
det av exploateringsavtal.

Ågårdsvägen, Kyrkheddinge
Före detta byggåtervinningen. Ingen aktivitet 
pågår.

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

Åttevägen
Projektet omfattar en utbyggnad om cirka 90 
bostäder i centrala Hjärup. Detaljplanen 
antogs under 2016, men beslutet överklaga-
des och är ännu inte avgjort.

Södra Stanstad (gamla busstorget med mera)
Området omfattar bland annat det gamla 
busstorget och vårdcentralen. Planläggningen 
har påbörjats för att möjliggöra en fortsatt 
utbyggnad av Staffanstorps centrum söderut 
mot Malmövägen. De blivande stadskvarte-
ren bedöms kunna inrymma 300 bostäder 
samt butikslokaler och lokaler för ny vård-
central samt folktandvård. 
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Bråhögsbadet
Fastighetsägaren, Staffanstorps kommun- 
fastigheter, har begärt planändring för att 
möjliggöra tillbyggnad av Bråhögsbadet och 
nybyggnation av bostäder inom samma 
fastighet. För närvarande pågår ingen aktivi-
tet i projektet då eventuell ny lokalisering av 
badhuset utreds.

Industriområde Kyrkheddinge
Marken mellan Dalbyvägen och väg 11 är rik 
på fornlämningar.  Efter att arkeologisk 
förundersökning påvisat höga kostnader för 
slutundersökning har projektet avslutats. 

Anneroskolan
Planläggningen för utbyggnad av Annersko-
lan har avslutats då ny skola istället ska 
uppföras vid Genvägen.

Väståkra
Nya bostäder vid Vragerupsvägen i Hjärup. 
Planarbetet försiktigt påbörjat för att synkro-
nisera med fyrspårsplaneringen. Byggande 
kan tidigast påbörjas efter att ombyggnaden 
till fyra spår blivit klar, det vill säga år 2024, 
vilket gör att detaljplaneringen inte är priori-
terad i nuläget. 

Hjärup Västerstad
Föravtal är tecknat med Skanska för utveck-
ling av det före detta prefab-området. Plan-
program, som syftar till att utreda förutsätt-
ningar och utveckla strategier för en 
utbyggnad av sydvästra Hjärup, godkändes 
av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2015. Området är stort och kommer att 
byggas ut under relativt många år och med 
stöd av flera olika detaljplaner. Arbetet med 
de första två detaljplanerna har påbörjats. 
Dessa omfattar övergripande gatu- och 
parkstråk (den så kallade skelettplanen) samt 
bebyggelse etapp 1. Byggstart kan komma att 
ske under 2020. Etapperna närmast spåren 
kan inte byggas förrän fyrspårsutbyggnaden 
är klar.

Knästorp 4:3
Planläggning är påbörjad för att möjliggöra 
utveckling av Svenska foders anläggning vid 
Knästorps Kvarnväg. Ingen aktivitet pågår 
för närvarande. 

Klockaregårdsvägen
Syftet med projektet är att möjliggöra uppfö-
randet av cirka åtta radhus längs Klockare-
gårdsvägen i Hjärup, på den plats där de före 
detta bank- och postbyggnaderna står. 
Markanvisningsavtal är tecknat med exploa-
tör. Detaljplan antogs under 2016, men 
överklagades och ärendet är ännu inte av-
gjort.

FÖRPROJEKT EXPLOATERING
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POLITISK VERKSAMHET
Kommunfullmäktige

Ordförande

Yvonne Nilsson (C)

T.f. kommundirektör

Cecilia Jansson

Verksamhetsområde

Kommunfullmäktige

Stöd till politiska partier

Revision

Överförmyndarverksamhet

Ekonomiska fakta (mnkr)
Bokslut 

2017
Budget 

2017
Bokslut 

2016

Budgetavvikelse -0,2 0 -0,1

Nettokostnad -4,2 -4,0 -4,0

POLITISK VERKSAMHET

ÅRETS RESULTAT
Avvikelsen är hänförlig till kommunfullmäk-
tiges webbsändningar som inte har varit 
budgeterade. 

Kommunfullmäktige sammanträder i S:t 
Staffans församlingshem i Staffanstorp.
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GEMENSAM VERKSAMHET

GEMENSAM VERKSAMHET

Kommunstyrelsen

Ordförande

Christian Sonesson (M)

T.f. kommundirektör

Cecilia Jansson

Nämndspecialister

Cecilia Jansson Intern service

Ann Rosell Personal

Pontus Borgstrand Exploatering

Roger Gustafsson Räddningstjänst

Henrik Lethin Stabskontor/Kommunikation

Verksamhetsområden

Nämnd och styrelse Tillväxt, samhällsbyggnad

Stabskontor Arbetsmarknadsenhet

Valverksamhet Räddningstjänst

Kommunikation Civilt försvar

Fastighetssamordning Näringslivsverksamhet

Konsumentvägledning

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
Kommunstyrelsen har inte antagit några 
prioriterade mål år 2017 utöver antagna 
genomförandeplaner.

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut
2017

Budget
2017

Bokslut 
2016

Resultat KS -3,3 0 -1,5

Resultat KS mark 48,4 0 68,2

Nettokostnad KS -119,3 -115,9 -114,8

Nettokostnad KS mark 53,1 4,6 71,7

KS totalt -66,2 -111,3 -43,0

Investeringsvolym -7,7 -9,0 -18,2

ÅRETS RESULTAT
Kommunstyrelsens bokslut visar ett över-
skott mot budget på 45,1 mnkr. Överskottet 
hänför sig främst till vinst från markförsälj-
ningar. Budgetunderskottet exklusive mark-
försäljningar uppgick till 3,4 mnkr och 
hänför sig i första hand till driftkostnader i 
samband med kulturlyftet, att de traditions-
enliga evenemangen i kommunen inte varit 
budgeterade samt till arbetet med den fördju-
pade översiktsplanen för Flackarp–Knästorp.

Första etappen av kulturlyftet var klar 
när biblioteket flyttade in i rådhuset.
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Nyckeltal (antal) Bokslut 
2017

Bokslut 
2016

Bokslut 
2015

Räddningstjänsten

Antal utryckningar 
Staffanstorp 281 265 254

Antal utryckningar 
Lomma 272 241 240

   
ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Projekt Kulturlyftet pågick under hela 2017 
och 20 januari 2018 invigdes etapp ett, nya 
biblioteket i rådhuset. 

Kommunstyrelsens verksamheter visade 
goda resultat och kommunen placerade sig 
på plats 16 bland Sveriges 290 kommuner i 
”Undervakas öppenhetsindex 2017”, som är 
en granskning av hur kommunen lämnar ut 
allmänna handlingar vid förfrågningar. 

I Svenskt Näringslivs ranking över före-
tagsklimater placerade sig Staffanstorp på 
plats åtta av landets 290 kommuner.

GEMENSAM VERKSAMHET

FRAMTIDEN
En viktig framtidsfråga är hur kommunerna 
kommer att klara bemanningen. Den yngre 
och äldre delen av befolkningen förespås 
fortsätta öka vilket kommer ställa krav på 
kommunal service.

Sammandrag resultatenheter
En resultatenhet är organiserad under kom-
munstyrelsen; kostsektionen.

Verksamheten uppvisar ett budgetunder-
skott om 0,5 mnkr kopplat till högre kostna-
der för personal och livsmedel. På grund av 
en ökad arbetsbelastning till följd av ökat 
portionsantal i vissa kök har tjänstgöringsgra-
derna behövt justeras upp. Bemanningen i 
köken följer inte en linjär kurva i förhållande 
till antal portioner. Några medarbetare som 
haft uppehållstjänster har fått semestertjäns-
ter för att verksamheten ska klara av beman-
ningen i takt med att fler skolor har öppet 
under skollov. Kostnadsmassan och portions-
priset kommer att analyseras under år 2018.

Resultatöver- 
föring tom 2016 Budget 2017 Bokslut 2017

Differens 
budget-bokslut Ack resultat 2017

Kostsektionen 1 281 0 -517 -517 764
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TEKNISK VERKSAMHET
Tekniska nämnden/Skattefinansierad verksamhet

Ordförande

Björn Magnusson (L)

Nämndspecialist

Pontus Borgstrand

Verksamhetsområde

Teknisk nämnd

Fysisk och teknisk planering

Gator, vägar och belysning

Parker, gång- och cykelvägar

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

Nämndservice teknik

Kommersiell verksamhet

Kommunikationer

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
Målet att anlägga Hjärups park är delvis 
uppfyllt, andra etappen pågår. Förebyggande 
åtgärder mot nedskräpning på allmän plats-
mark har genomförts. Blåplanen har antagits 
av kommunfullmäktige och åtgärder för 
rening och fördröjande av dagvatten från 
allmän platsmark har utförts under året.
 

Ekonomiska fakta (mnkr)
Bokslut 

2017
Budget 

2017
Bokslut 

2016

Budgetavvikelse 0,4 0,0 1,7

Nettokostnad -45,0 -45,4 -45,1

Investeringsvolym -18,4 -24,0 -14,5

TEKNISK VERKSAMHET

ÅRETS RESULTAT
Avdelningen har lagt mycket tid på exploate-
ringsverksamheten under året vilket resulterat 
i mindre arbete med underhåll än normalt. 
Budgetavvikelsen är trots det relativt liten då 
anläggningar från exploateringen till ett värde 
av 53 mnkr övertogs och gav ett underskott 
på kapitalkostnaderna. 

Nyckeltal (kr)
Bokslut

2017
Budget 

2017
Bokslut

2016

Gator/vägar

Bruttokostnad kr/m2 15 16 17

Parker/gång- och cykelvägar

Bruttokostnad kr/m2 6 6 6
  
   

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Arbetet med att ta fram en trafik- och mobi-
litetsplan har pågått under hela året. Utbygg-
naden av Hjärups park har fortsatt. Plane-
ringen inför fyra spårsprojektet i Hjärup har 
fortsatt och Trafikverket har färdigställt 
upphandlingen. Satsningen på effektbelys-
ning under vintersäsongen har gett positiv 
respons från medborgarna. 

FRAMTIDEN
Trafik och mobilitetsplanen kommer att 
behandlas politiskt under året. För gatu- och 
parkverksamheten behövs ett nytt driftsys-
tem och kommer att ses över under 2018. 
Kommunens höga exploateringstakt liksom 
utbyggnaden av fyra spår utmanar de perso-
nella resurserna men ger samtidigt möjlighet 
att förbereda och samordna en del planerade 
åtgärder. Framkomligheten i Hjärup kommer 
att försvåras kraftigt under fyrspårsutbyggna-
den.
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TEKNISK VERKSAMHET
Tekniska nämnden/Balansenhet VA

Ordförande

Björn Magnusson (L)

Nämndspecialist

Pontus Borgstrand

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
Årets resultat förbättrade det negativa egna 
kapitalet med fyra mnkr. Blåplanen har 
antagits av kommunfullmäktige.  

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 
2017

Budget 
2017

Bokslut 
2016

Resultat 4,0 2,0 1,3

Investeringsvolym -24,7 -24,7 -17,9

ÅRETS RESULTAT
Kostnaderna för det akuta underhållet har 
under året varit låga vilket resulterat i ett 
överskott på cirka två mkr.

Nyckeltal (kr) Bokslut 
2017

Budget 
2017

Bokslut 
2016

Bruttokostnad kr/m3 köpt 
vatten 9 8 9

Bruttokostnad kr/m3 renat 
vatten 13 17 15

TEKNISK VERKSAMHET

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Taxan för anläggningsavgifterna för Staffans-
torps kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggning ändrades under året. Änd-
ringen grundade sig dels i behovet av att se 
över konstruktionen för hur avgift för anslut-
ning tas ut för industrifastigheter dels för att 
se över hur uttag ska ske för bostadsfastighe-
ter för att uppnå en rimlig kostnadstäckning 
för exploateringsområdena.

FRAMTIDEN
2018 kommer brukningsavgifterna att ökas 
med tre procent vilket kommer öka takten 
för att hantera det negativa egna kapitalet. 

Första betalningen för ledningsarbetena i 
fyra spårsprojektet kommer belasta verksam-
hetens investeringsbudget under 2018.
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TEKNISK VERKSAMHET

TEKNISK VERKSAMHET

Tekniska nämnden/Balansenhet Renhållning

Ordförande

Björn Magnusson (L)

Nämndspecialist

Pontus Borgstrand

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
Ny renhållningsordning antogs i kommun-
fullmäktige under året. Upphandling av ny 
renhållningsentreprenör utifrån avfallsplanen 
har inte genomförts. 

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 
2017

Budget 
2017

Bokslut 
2016

Resultat -0,7 -0,5 -0,8

   
ÅRETS RESULTAT
Ny renhållningsordning antogs i kommun-
fullmäktige under året. Upphandling av ny 
renhållningsentreprenör utifrån avfallsplanen 
har inte genomförts. 

Nyckeltal (kr) Bokslut 
2017

Budget 
2017

Bokslut 
2016

Avfall från hushållen, 
kg/invånare 230 227

Avfall vid återvinnings-
central, kg/invånare 348 350 373

   
ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Upphandling av renhållningsetreprenad för 
2018 med möjlighet till förlängning för 2019 
genomfördes under året. I upphandlingen 
har inte den nya renhållningsordningen 
beaktats då möjlighet att hantera eventuella 
förändringar inte fanns. 

FRAMTIDEN
Arbetet med upphandling i enlighet med den 
nya renhållningsordningen kommer fortsätta 
under nästa år.
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Sockerstan sett från ovan.
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SAMARBETSNÄMND 2

SAMARBETSNÄMND 2

Samarbetsnämnd 2

Ordförande

Christian Sonesson (M)

Nämndspecialist

Pontus Borgstrand

Verksamhetsområde

Fysisk och teknisk planering

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
Nämndens mål avseende utveckling och 
fördjupat samarbete mellan samarbetskom-
munerna Kävlinge och Staffanstorp samt 
hög kvalitet i verksamheten har uppfyllts.

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 
2017

Budget 
2017

Bokslut 
2016

Budgetavvikelse 0,1 0,0 0,2

Nettokostnad -1,7 -1,8 -1,5

ÅRETS RESULTAT
Både kostnader och intäkter har ökat men 
nettokostnaden följde budget.
 

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
En del av de projekt Geoinfo medverkat i 
eller startat under året är belysningskarta, 
digitalisering av detaljplaner för att kunna 
bilda en planmosaik, upphandling av ett 
GIS-system för primärkartan. 

Organisatoriskt har verksamheten utökats 
med en mätningsingenjör, det är nu tre 
mätningsingenjörer anställda. Samverkan 
med lantmäteriet har skett för att höja kvali-
teten på fastighetsgränser. Under året påbör-
jades ett projekt med verksamhetsutveckling. 

FRAMTIDEN
Utbildning och information om webbkartor 
kommer under nästa år erbjudas kommuner-
nas tjänstemän. Fortsatt stora arbetsinsatser 
kommer att ske under 2018 på anpassning 
och uppgraderingar av system, databaser och 
serverkonfigurationer. För att förbättra 
mätningsverksamten kommer Geoinfo att 
utveckla arbetsmetoderna för drönare.
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLS-
VERKSAMHET

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSVERKSAMHET

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande

Eric Tabich (M)

Nämndspecialist

Pontus Borgstrand

Verksamhetsområden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd

Fysisk och teknisk planering

Miljö- och hälsoskydd

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
20 överklagade bygglovsbeslut har slutligen 
avgjorts och vunnit laga kraft under 2017. I 
sex av dessa ärenden har kommunens beslut 
upphävts av länsstyrelsen. Åtta av ärendena 
som överklagats har avslagits av länsstyrel-
sen. Sex av ärendena har överklagats till mark 
och miljödomstolen som har avslagit alla 
ärenden.

Genomsnittlig handläggningstid för 
beviljat bygglov är 16 dagar.

I samtliga detaljplaner har samrådsmöten 
hållits, och i vissa fall har även dialogmöten 
hållits utöver lagkraven.

Tillsynsbesök och kontroller har i princip 
skett enligt antagen tillsyns- och kontrollplan.

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 
2017

Budget 
2017

Bokslut 
2016

Budgetavvikelse 0,9 0,0 0,8

Nettokostnad 2,8 1,9 2,8

   
ÅRETS RESULTAT
Intäkterna för bygglov har varit avsevärt 
högre än budgeterat och medförde ett stort 
överskott även efter ersättning till kommun-
styrelsen för personalresurser. Stora etable-
ringar kan generera bygglovsavgifter mellan 
50-250 tkr i ett enskilt ärende. 

Nyckeltal (procent) Bokslut 
2017

Budget 
2017

Bokslut 
2016

Miljö- och hälsoskydd, 
avgiftsfinansieringsgrad 31% 30% 31%

Bygglov, kostnadstäckning 125% 90% 113%

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Under året har handläggning av 4-spårärendet 
varit tidskrävande och en del annan tillsyn har 
fått stå tillbaka. Många tidskrävande klago-
målsärenden inom hälsoskyddsområdet har 
inkommit under året. Länsstyrelsen har 
genomfört revision av livsmedelskontrollen.

Fortsatt digitalisering av bygglovsärenden 
har pågått under året.

Två ändringar av detaljplan och en detalj- 
plan antagits av miljö- och samhällsbygg-
nadsnämnden. De detaljplaner som antogs 
under 2017 innehåller totalt cirka 125 bostä-
der varav 72 bostäder i vårdboende.

FRAMTIDEN
Inom miljöområdet kommer inventering av 
förorenade områden att prioriteras 2018. 
Byggenheten ska utveckla nya interna rutiner 
som ökar servicenivån och förenklar hand-
läggningen av inkomna ärenden. 

Under 2018 beräknas planenheten arbeta 
med ett 25-tal samtidigt aktiva detaljplane-
uppdrag. Sannolikt beräknas ett tiotal nya 
detaljplaneuppdrag tillkomma och sju till nio 
detaljplaner beräknas antas. Enheten kom-
mer också att vara delaktig i flera övergripan-
de projekt – bland annat Översiktsplan 2039, 
Fördjupad översiktsplan Trolleberg-Flackarp- 
Knästorp, Trafik- och mobilitetsplan, förtät-
ningsstudie och arrangemang av årliga 
exploatörsträffar.
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KULTUR- OCH FRITIDS-
VERKSAMHET

KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande

Margareta Pauli (M)

Nämndspecialist

Mats Schöld

Verksamhetsområden

Kultur- och fritidsnämnd

Bidrag, ungdomsorganisationer

Föreningsutveckling

Allmän kulturverksamhet

Bibliotek

Musikskola

Inomhusanläggningar

Utomhusanläggningar

Bråhögsbadet

Ung i Staffanstorp ( Fritidsgårdar)

NS kultur och fritid

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
Kultur och fritidsnämnden har inte för 2017 
antagit några prioriterade mål utöver antagna 
genomförandeplaner.

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut
2017

Budget 
2017

Budgetavvikelse 1,0 0 1,4

Nettokostnad -47,4 -48,4 -44,1

ÅRETS RESULTAT
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett 
överskott med 960 tkr exklusive resultatenhe-
terna. Resultatenheterna redovisar ett under-
skott med 367 tkr.

Överskottet beror främst på ett nytt ersätt-
ningssystem inom musikcheckssystemet samt 
ett överskott avseende förvaltningsavtalet.

Allmänkultur har lägre personalkostnader 
än budgeterat.

Anläggningsstödet till föreningarna har ett 
överskott då budgeten var högre än det 
föreningarna ansökt om.   

Övriga verksamheter håller budget med 
mindre avvikelser. 

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Biblioteket flyttade in i rådhuset och samver-
kan med medborgarkontoret påbörjades. 

Nöjd kund-index för bibliotekverksam-
heten genomfördes och redovisades.

Ung i Staffanstorp erhöll ett bidrag på 192 
tkr som användes till lovaktiviter. 

FRAMTIDEN
Byggnation av nya multifunktionshuset pågår 
och därefter ska delar av musikaktörernas 
verksamhet flytta in i kulturhuset. Bråhögs- 
badet sker. Under hösten 2017 flyttar biblio-
teket i Staffanstorp in i rådhuset. 

Sammandrag resultatenheter
Underskottet för musikskolan beror främst 
på musikskolans minskade intäkter i och med 
ändring i avgiftssystemet samt att antalet 
kurser är lägre då flertalet av eleverna med 
dubbla ämneskurser numera bara har en 
kurs.

RESULTATENHETER Resultat över-
föring tom 2016 Budget 2017 Bokslut 2017

Differens 
budget – bokslut

Ack. resultat 
2017

Bibliotek -55 0 89 89 34

Bråhögsbadet 766 0 -56 -56 710

Musikskolan -408 0 -400 -400 -808

Summa 303 0 -367 -367 -64
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Mellopyssel på Hjärups bibliotek.

Sagospäkstund på Hjärups bibliotek.
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BARN- OCH UTBILDNINGS-
VERKSAMHET

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande

Nino Vidovic (M)

Nämndspecialist

Krister Åkesson (t.f.)

Verksamhetsområden

Barn- och utbildningsnämnd Gymnasieskola

Förskoleverksamhet Gymnasiesärskola

Familjedaghem Vuxenutbildning

Fritidshem Särskilda insatser

Förskoleklass Resurscentrum

Grundskola Gemensam administration

Obligatorisk särskola

MÅLUPPFYLLELSE
Staffanstorps kommun fortsätter att förbätt-
ra sin placering på Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) öppna jämförelser - grund-
skola. 2017 hamnar Staffanstorp på plats 58, 
vilket är en förbättring sedan 2014 med 99 
placeringar. Förra året, 2016, hamnade 
Staffanstorps kommun på plats 71.

Barn- och utbildningsnämndens målsätt-
ningar under året har till stor del infriats.

Övergripande bedömning
Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 

2017
Budget 

207
Bokslut 

2016

Budgetavvikelse -3,9 0 3,8

Nettokostnad -650,1 -646,2 -624,2

ÅRETS RESULTAT
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett 
underskott på 3,9 mkr för år 2017. Varav 
resultatenheterna redovisar ett samlat resultat 
på -2,8 mkr. 

Barn- och utbildningsnämndens resultat 
beror främst på: 

• Fler barn/elever i verksamheten främst på  
 grund av hög inflyttning vilket genererar   
 ett underskott med 9,6 mnkr.
•  Färre utbetalda tilläggsbelopp avseende   
 gymnasiet.
•  Vakanta tjänster och tjänstledighet.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
• Reviderad läroplan som tydliggör skolans   
 uppdrag kring digital kompetens.
•  Översyn kring arbetet med nyanlända.
• Genomlysning av verksamheter har   
 genomförts.

FRAMTIDEN
Staffanstorps kommun är attraktiv för unga 
familjer och har varit det över en längre tid. 
Fram till 2021 kommer antalet barn och 
ungdomar i åldern 0-19 år öka med över tio 
procent. Att tillgodose moderna och attrakti-
va förskole- och skolplatser är en viktig del i 
Staffanstorps strävan att vara framtidens 
kommun och en förutsättning för att erbjuda 
kommunens elever en skola i toppklass. För 
Staffanstorps del innebär detta att byggnatio-
nen av nya enheter och renoveringar av 
befintliga kommer att vara ett ständigt 
pågående arbete.

Arbetet med lokalförsörjning intensifieras 
under 2018 för att möta den ökade efterfrå-
gan på förskole- och skolplatser. 

Barn- och utbildningsverksamheten i 
Staffanstorps kommun ska i framtiden, 
precis som nu, ge barn och elever goda 
förutsättningar för ett livslångt lärande samt 
en bra och likvärdig utbildningstid i förskola 
och skola. För att genomföra detta ska 
medarbetare ha goda förutsättningar för att 
utföra sitt uppdrag med glädje och god hälsa. 
En god arbetsmiljö, där medarbetare har 
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BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET

stort engagemang och känner stolthet. 
Attraktiviteten, statusen och viljan att arbeta i 
förskola och skola ska öka och därmed skapa 
goda förutsättningar att rekrytera medarbeta-
re med rätt utbildning, behörighet och 
kompetens.

Det moderna samhället ställer nya krav på 
medborgarna. Barn och ungdomar behöver 

utveckla sin digitala kompetens för att stå 
rustade för det föränderliga digitala samhälle 
som de lever i. För att utveckla digital kom-
petens krävs digital teknik och skolutveckling 
i takt med samhällsutvecklingen. Lärandet 
förbättras med hjälp av digitala verktyg och 
resurser om det används på rätt sätt. 

Redovisas i tkr
Resultatöverfö-

ring tom 2016 Budget 2017 Bokslut 2017
Differens 

budget-bokslut
Ack resultat 

2017

Annero/Borggård 765 0 139 139 904

Baldersskolan -211 0 -910 -910 -1121

Uppåkraskolan 642 0 358 358 1000

Hagalidskolan -123 0 -363 -363 -486

Hjärupslundskolan 407 0 -327 -327 80

Hjärup och Tottarps skolor 2435 0 151 151 2586

Mellanvångsskolan -2067 0 -797 -797 -2864

Kyrkheddinge skola och Stanstorps 
skola 1435 0 -127 -127 1308

Borggård, Kyrkbyns och Kyrkhed-
dinges förskolor samt familjedaghem -1618 0 -319 -319 -1937

Lapptäcket och Ängslyckans för-
skolor -329 0 147 147 -182

Mellanvångens förskola -356 0 -32 -32 -388

Stationsbyn och Åkervindans 
förskolor -1140 0 -456 -456 -1596

Ryttarebyns förskola 45 0 -215 -215 -170

Summa -115 0 -2751 -2751 -2866
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SOCIAL VERKSAMHET

SOCIAL VERKSAMHET

Socialnämnden

Ordförande

Liliana Lindström (M)

Nämndspecialist

Cecilia Svensson

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

Ekonomiska fakta (mnkr) Bokslut 
2017

Budget 
2017

Bokslut 
2016

Budgetavvikelse -8,4 0 -4,9

Nettokostnad -274,9 -266,6 -249,6

ÅRETS RESULTAT
Socialnämnden redovisar ett underskott på 
totalt 8,4 mnkr för år 2017. De största avvi-
kelserna finns inom vård och omsorgs verk-
samhetsområden och hänför sig till ökade 
och mer omfattande behov av hemtjänst/
ordinärt boende och personlig assistans. 

Långvariga och vårdkrävande institutions-
behandlingar inom individ- och famil-
jeomsorgen generar ett underskott som vägs 
upp av intäkter från momsersättning och ett 
överskott inom övriga verksamhetsområden 
som en följd av bland annat vakanser. Även 
en positiv utveckling gällande ekonomisk 
bistånd gör att individ och familjeomsorgen 
totalt sett visar ett överskott. 

Nyckeltal (kr) Bokslu 
2017

Budget 
2017

Bokslut 
2016

Familjehem kostnad/vård-
dygn – barn och ungdom 1 163 679 1 155

Kostnad vårddygn/vuxna 2 497 2 165 2 872

Kostnad vårddygn/barn 4 654 4 492 2 470

Klöverlyckan 586 636 620 000 576 909

Magnoliagården 551  085 601 235 557 630

Pilegården 631 219 690 265 622 839

LASS kostnad/person 299 313 311 818 298 636

   
ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Individ- och familjeomsorgen
Antal vårddygn på institution har ökat inom 
både ungdoms- och vuxenvård. Inom båda 
grupperna är det missbruksvården som ökat 
och en mer komplex problematik har med-
fört att behandling i öppenvård inte bedömts 
möjlig. 

Den positiva trenden när det gäller ekono-
miskt bistånd håller i sig. Bakom den positiva 
utvecklingen ligger god personalkontinuitet 
och utvecklingsarbete. 

Ett nytt ersättningssystem avseende en-
samkommande barn infördes 1 juli 2017. 
Systemet med överenskommelser om platser 
för mottagande togs bort och schablonersätt-
ningarna sänktes. I flera fall har kommunen 
lyckats få familjehem att ta uppdrag direkt 
istället för via konsultföretagen. 

Utbildning i, och implementering av 
metoden Signs of  Safety inom hela individ- 
och familjeomsorgen är pågående.

Vård och omsorg
Vård och omsorg har arbetat med att utveck-
la och förbättra sina arbetssätt – processopti-
mering, systematisering av hur verksamheten 
kan jobba med ständiga förbättringar, infö-
rande av digitala larm, förändrad arbetsorga-
nisation och utökad tillgängligheten för 
medborgarna är några av satsningarna. 
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Aktivitet för seniorer på Trivselpunkten i 
Staffanstorp.

Kvalitetsmätningar, medborgardialoger och 
anhörigutbildningar har genomförts som en 
del i satsningar med fokus på brukare/
kunder/medborgare och anhöriga. 

Kön till särskilt boende för äldre har under 
hösten legat på 20-25 personer och i väntan 
på att de planerade LOV-boendena blir klara 
har externa korttidsplatser upphandlats. Den 
hemtjänst som utfördes av Humana övergick 
till Olivia 1 oktober 2017. 

FRAMTIDEN
Socialförvaltningen i Staffanstorp har liksom 
övriga landets kommuner demografiska 
utmaningar som en ökad åldrande befolkning 
och svårighet att rekrytera personal. Vi står 
även inför digitaliseringsförväntningar från 
medborgarna och behovet av digitala och 
moderna arbetsmetoder inom förvaltningen 
är stort.

Den stora ökningen av missbruksvård som 
syns inom både ungdom och vuxenvård är en 
utmaning framöver. 

Boendesituationen för främst kommunens 
nyanlända påverkar socialnämndens arbete 
och kostnader både på kort och på lång sikt.

För vård- och omsorgsverksamheten 
innebär befolkningsutvecklingen i kommu-
nen att volymen av stöd och vård i olika 
former behöver fortsätta öka markant under 
de närmaste åren. 

Andra faktorer som förväntas påverka 
kommunens vårdinsatser framöver är hälso- 
och sjukvårdsavtalet med Region Skåne 
avseende ökad vård i hemmet för de mest 
sjuka äldre samt ny lag gällande samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjuk-
vård som har trätt i kraft 1 januari 2018.

Inom kommunens LSS-verksamhet syns 
ett ökat behov, främst vad gäller personlig 
assistans. 
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KONCERNEN 
STAFFANSTORPS 
CENTRUM

KONCERNEN STAFFANSTORPS CENTRUM

Staffanstorps Centrum 

Ordförande

Staffan Linde (M)

Verkställande direktör

Göran Sturesson

RESULTATRÄKNING
(Redovisas i tkr) Bokslut 2017 Budget 2017 Bokslut 2016

INTÄKTER 188 214 192 514 173 510 

KOSTNADER 

Drift och underhåll -62 600 -69 910 -55 432 

Övriga externa kostnader -9 972 -10 591 -6 776 

Personalkostnader -23 978 -24 033 -22 689 

Avskrivningar -49 140 -52 051 -50 535 

Övriga rörelsekostnader -1 262 -1 265 -2 808 

Summa kostnader -146 952 -157 850 -138 240 

Rörelseresultat 41 262 34 664 35 270 

Ränteintäkter 94 50 223 

Resultat övriga värdepapper 2  2 

Räntekostnader -32 077 -34 321 -34 084 

 Summa finansnetto -31 981 -34 271 -33 859 

Resultat före skatt 9 281 393 1 411 

Skatt -1 951 0 1 557 

Resultat efter skatt 7 330 393 2 968 

VERKSAMHETSSAMMANDRAG
(Redovisas i tkr)

Bokslut 2017 Budget 2017

Avvikelse 
nettoIntäkter Kostnader

Resultat 
före skatt Intäkter Kostnader

Resultat 
före skatt

Staffanstorps Centrum AB  10 724    -10 637     87     10 728    -10 728     -     87    

Staffanstorps Energi AB  47 513    -47 476     37     44 410    -35 330     9 080    -9 043    

Staffanstorps Fibernät AB  7 130    -8 069    -939     5 905    -7 545    -1 640     701    

Staffanstorpshus AB inkl Stanstad  19 644    -18 947     697     18 105    -19 634    -1 529     2 226    

Staffanstorps Kommunfastigheter AB  135 350    -122 652     12 698     129 239    -131 746    -2 507     15 205    

Koncernelimineringar -32 147     28 848    -3 299    -15 873     12 862    -3 011    -288    

Koncern  188 214    -178 933     9 281     192 514    -192 121     393     8 888    
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MÅLUPPFYLLELSE Helt 
uppfyllt

Delvis 
uppfyllt

Inte
uppfyllt Kommentar

STAFFANSTORPS CENTRUM

1. Bolaget ska äga och förvalta sådana aktiebolag 
enligt 2 kap 7§ Kommunallagen drivs för att 
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller 
tjänster åt medborgarna i Staffanstorps kommun.

•

Bolaget äger 100% av aktierna i bolagen 
Staffanstorps Energi AB, Staffanstorps Fiber-
nät AB och Staffanstorpshus.

2. Bolaget ska vid behov tillhandahålla adminis-
trativa tjänster åt Staffanstorps kommun. Detta 
ska ske mot skälig marknadsmässig ersättning.

•
Bolaget tillhandahåller faktureringstjänster 
inom VA åt kommunen.

STAFFANSTORPS ENERGI AB

3. Inom sitt koncessionsområde verka för en 
långsiktigt stabil leverans av energi.

•

Ökning successivt av reinvesteringstakten 
samt val av material som har lång livslängd 
och låga underhållsbehov kommer att verka 
för en långsiktig stabil leverans av energi.

4. Utveckla elnätet på ett sätt som är el-, drift- 
och personsäkert.

•
Investeringar och reinvesteringar görs i tek-
nik som har hög drift- och personsäkerhet.

5. Återinvesteringstakten i elnätet ska vara av 
sådan omfattning att en långsiktig stabil leverans 
av elenergi kan säkerställas.

•
Bolagets långsiktiga mål är en reinveste-
ringstakt på 60 år och bolaget budgeterar 
efter detta mål.

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.
•

Bolaget arbetar på ett miljöcertifierat 
arbetssätt.

STAFFANSTORPS FIBERNÄT

8. Äga och bygga ut det befintliga kommunala 
fibernätet. •

Förhandlingar pågår om förvärv av det 
kommunala fibernätet. Byggnation pågår av 
ett öppet stadsnät.

9. Uppgradera fibernätet till ett så kallat öppet 
stadsnät, enligt de kriterier och förutsättningar 
som beskrivs i Bredbandsstrategi för Staffanstorps 
kommun.

•

Bolagets byggnation av ett öppet stadsnät 
fortgår i enlighet med Bredbandsstrategin.

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 rekryte-
ringsbas för kommunens arbetsmarknad genom 
att tillhandahålla goda bostäder samt att tillhand-
hålla kommersiella lokaler.

•

Bolaget äger 28 fastigheter som hyrs ut som 
hyresrätter.

12. Ta miljömässiga hänsyn i alla beslut, både 
avseende nyproduktion och befintligt bestånd.

•
Bolaget har till största delen väl imp- lemen-
terade rutiner som säkerställer miljöhänsy-
nen.

13. Äga och förvalta vindkraftverk.
•

2012 förvärvades ett vindkraftverk och 
detta förvaltas nu av bolaget.

KONCERNEN STAFFANSTORPS CENTRUM
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STAFFANSTORPS KOMMUNFASTIGHETER AB

14. Fortsatt ha som föremål för sin verksamhet 
att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta 
fastigheter eller tomträtter med kommunala 
verksamhetslokaler och där till hörande kollektiva 
anordningar.

•

Kärnverksamheten i bolaget är att förvärva, 
avyttra, äga, bebygga och förvalta fast-
igheter eller tomträtter med kommunala 
verksamhetslokaler och där till hörande 
kollektiva anordningar.

15. Förse kommunens verksamheter med för 
ändamålet lämpliga lokaler. •

Löpande genomgångar sker med kommu-
nens tjänstemän för att upprätthålla kom-
munens behov av ändamålsenliga lokaler.

16. Sänka energiförbrukningen i bolagets fast-
igheter. •

Energiförbrukningen rapporteras årligen till 
styrelsen och man arbetar aktivt med att 
sänka energiförbrukningen.

17. Ha en väl utvecklad organisation med kapaci-
tet att utveckla projekt enligt punkt 14 och 15. •

Projektorganisationen i bolaget är väl rustad 
för att utveckla projekt enligt punkt 14 och 
15.

18. Äga och förvalta vindkraftverk för sin egen 
elförbrukning.

•
2012 förvärvades ett vindkraftverk och 
detta förvaltas nu av bolaget.

19. Ta miljömässiga hänsyn i alla beslut, både 
avseende nyproduktion och befintligt bestånd. •

Bolaget har till största delen väl implemen-
terade rutiner som säkerställer miljöhänsy-
nen.

ÄGARDIREKTIV OCH MÅLUPPFYLLELSE
Staffanstorps Centrum AB är moderbolag i 
bolagskoncernen. 

Koncernen består av bolagen Staffans-
torps Energi AB, Staffanstorps Fibernät AB, 
Staffanstorpshus AB, Staffanstorps Kom-
munfastigheter AB samt Förvaltningsbolaget 
Stanstad II KB.

Bolagen i koncernen har som huvudverk-
samhet:
• att tillhandahålla administrativa tjänster åt   
 Staffanstorps kommun och åt hel- eller   
 delägda bolag, 
• att förvärva, avyttra, äga, bebygga och   
 förvalta fastigheter med kommunala   
 verksamhetslokaler, 
• att äga och förvalta vindkraftverk, 
• att främja bostadsförsörjningen i Staffans-  
 torps kommun, 
• att uppgradera fibernätet till ett öppet   
 stadsnät enligt de kriterier och förutsätt-  
 ningar som beskrivs i Bredbandsstrategi   
 för Staffanstorps kommun samt 
• att tillhandahålla och underhålla elnät inom  
 koncessionsområdet i Staffanstorps kom-  
 mun.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKEN-
SKAPSÅRET
Staffanstorps Energi AB
Drift och underhåll har i stort gjorts i den 
omfattning som har varit planerat. 

Reinvesteringar har inte genomfördes 
enligt plan, detta beror på att bolaget har haft 
personalbrist på montörssidan, samt en 
fortsatt hög frekvens med nyanslutningar i 
elnätet. 

Under året har bolaget investerat i kablifie-
ring av högspänningsnätet (nedgrävning av 
luftledningar) i ytterkanterna av samhället 
och på landsbygden om en sträcka på totalt 
cirka 6 700 meter.

Bolaget har reinvesterat i två stycen nya 
nätstationer.

Arbetet med att renovera Östra stations 
fördelningsstation är pågående. Samtliga 
högspänningskablar är utflyttade till ett 
provisoriskt ställverk i container utanför. 
Rivning av det befintliga ställverket är klart. 
Innerväggar för cellindelning av ställverken 
håller på att byggas upp.

Bolaget har även nyinvesterat i Nordanå 
för 60 stycken villor. Nyinvesteringen i detta 
område har krävt stora resurser både materi-
ellt och personellt. Två stycken nätstationer 
har installerats i detta område. 
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Bolaget har även nyinvesterat i sockerbruks-
området. Nyinvesteringen avser nätstation 
och överflyttning av befintliga
fastigheter. Projektering pågår för området. 

Arbetet med att förlägga kablar i Vikhem 
IV är igång. Uppskattningsvis är snart halva 
området klart. Ny nätstation som ska försör-
ja äldreboendet är tagen i drift.

Staffanstorps Fibernät AB
Projekt Norra Staffanstorp är nu avslutat.

Följande områden är genomförda: Trekan-
ten, Hantverksområdet, 2 Borggård SV & O 
och Författarbyn N. Kyrkbyn, Gammelbyn 
och Balders hage är nästan klara. 

Grevie, Nordanå, Djurslöv och Särslöv 
kommer att genomföras under 2018.

SFAB har inte erhållit något EU-bidrag 
och kommer att söka på nytt under 2018. 

Vid årsskiftet 2017-12-31 var 2800 kunder 
(2 277 kunder) anslutna till fibernätet. 

Den Svenska bredbandstrategin som säger 
att 2015 ska 40 procent av hushållen och 
företagen ska ha tillgång till fiberanslutning 
om minst 100 Mbit/s har uppnåtts inom 
kommunen.

Staffanstorpshus AB
Under 2015 överläts fjärrvärmesystemet 
inom Åkershusområdet till E.ON. En rap-
port kommer att upprättas över de kvarva-
rande separeringsåtgärderna gällande angö-
ring till fastigheterna, parkeringsplatser och 
förbindelser, ledningar för vatten och avlopp 
samt ytterbelysning och kabel-TV. 

Inga fastigheter är uppsagda eller sålda 
under perioden.

Staffanstorps Kommunfastigheter AB
Avtal om försäljning av mark inom fastighe-
ten Brågarp 6:159 tecknades 2016. Köpavta-
let tecknades med klausul för detaljplansarbe-
te. Ändringen av detaljplanen är klar och nu 
återstår miljösanering innan tillträde kan ske 
2018. 

Fastigheten Stanstorp 1:168 (Valhallavägen 
21) är såld till ett belopp om 2,5 mnkr. 
Köpekontraktet undertecknades 2016 och 
tillträdesdagen var planerad till 2017-07-20, 
men har skjutits fram till 2018-07-20 på 
grund av ändrad tidsplan för detaljplansarbe-
te. Köparen kan häva köpet om säljaren ej 
senast på tillträdesdagen har fått till stånd en 
ändring i detaljplanen som tillåter boende. 

Fastigheterna Hjärup 9:15-19 ingående i 
projekt Äppelhagen är avyttrade och tillträde 
kommer ske under 2018. 

Dialog om framtida exploatering av områ-
det Annero pågår med potentiell exploatör 
samt med kommunen. Planen är att utveckla 
området till boende bestående av radhus och 
villor. 

Bolaget har under 2017 arbetat med olika 
förslag på hur man kan utveckla marken i 
Hjärup (Hjärup 4:281) på bästa sätt och 
kommer under 2018 att lämna in en ansökan 
om detaljplansändring. Därefter ska marken 
säljas. 

En badhusutredning är framtagen, vilke-
nen ska ligga till grund för politiskt beslut 
under 2018 om att starta projekteringen av 
nytt badhus i Staffanstorp.  

När det gäller projektet Kulturlyftet är 
rådhuset klart i sin helhet. Biblioteket har 
flyttat in och är öppnat för allmänheten. 
Arbetet med etapp 2, multifunktionshuset, är 
påbörjat och beräknas vara färdigställt till 
sommaren 2018.

Byggnationen av Ängslyckans förskola är 
påbörjat. Projektet fortlöper enligt tidsplanen 
och beräknas vara färdigställt i juni 2019.

En uppdragsbekräftelse är signerad för att 
ta fram programhandling till en ny skola med 
550 elever, Norra skolan. Detaljplanen är 
överklagad och ligger för behandling hos 
mark- och miljödomstolen. 

Bolaget har på uppdrag av kommunen 
varit behjälpligt i arbetet med att skaffa fram 
bostadslösningar för nyanlända kommunin-
vånare. Kommunens mark på Hemmestorp 
3:25 är iordningställd och där finns i dagslä-
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get åtta husvagnar som ägs av bolaget och 
två servicebodar som hyrs in. Under 2017 
har man även tecknat avtal med två villaägare.

EKONOMI
Resultatanalys koncernen
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 
9,3 mnkr (1,4). Avvikelsen förklaras bland 
annat av intäktsökning på 14,7 mnkr samti-
digt som rörelsens kostnader ökade med 8,7  
mnkr. Av intäktsökningen härrör sig 3,6 
mnkr från elbolaget och 4,0 mnkr från 
fiberbolaget. Räntekostnaderna för koncer-
nen minskade med 2,0 mnkr, beroende på en 
amortering på 75 mnkr som gjordes i decem-
ber 2016. Resultatet efter finansiella poster är 
i samtliga bolag bättre än budgeterat. Staffans- 
torps kommunfastigheter AB är det bolag 
som har förbättrat sitt resultat efter finansiel-
la poster mest, med ett utfall på 12,7 mnkr 
(6,6).

Drift- och underhållskostnaderna ökade 
från 55,4 mnkr till 62,6 mnkr. Ökningen 
beror till stor del på högre kostnader för 
SKF avseende vidarefakturering samt högre 
reparations- och underhållskostnader.

Övriga externa kostnader har uppgått till 
10,0 mnkr (6,8). Ökningen beror delvis på 
inhyrda konsulter, exempelvis VD, ekonomi-
chef  och projektledare samt rekryterings-
kostnader av desamma.

Personalkostnaderna uppgick till 24,0 
mnkr (22,7), en ökning med 5,7 procent. 
Personalstyrkan har ökat med två personer.

Balans, koncernen
Balansomslutningen uppgick till 1 392 mnkr 
(1 372). 

Likvida medel uppgick vid årets slut till 
72,8 mnkr (76,4), av detta redovisas 72,5 
mnkr (72,9) som fordran på Staffanstorps 
kommun. Fordran avser tillgodo på koncern-
kontot.

Koncernens totala lånevolym uppgick till  
1 119 mnkr (1 119) och avser lån hos Kom-
muninvest. 

Kassaflöde koncernen
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
var 347,3 mnkr (89,0). 

Årets investeringar i materiella anlägg-
ningstillgångar uppgick till 95,4 mnkr (87,8) 
medan sålda/utrangerade materiella anlägg-
ningstillgångar uppgick till 0,9 mnkr (66,5). 

Kassaflödet från finansieringsverksam-
heten var -256,3 mnkr (-75,0) och avser 
amortering och omsättning av långfristiga 
skulder.

Likvida medel förändrades under året med 
-3,6 mnkr (-8,3).

Finansiering koncernen
Koncernens lånevolym utgörs av långfristiga 
lån hos Kommuninvest om 1 119 mnkr 
(1 119). Samtliga lån har kommunal borgen 
som säkerhet. Koncernen hanterar ränteris-
ken i låneportföljen med finansiella derivatin-
strument och använder ränteswapar för att få 
en rimlig och väl avvägd ränterisk i skuld-
portföljen. Ränteswapvolymen uppgår till 
900 mnkr (900) vid årets slut.

Den genomsnittliga räntan för låneportföl-
jen uppgick vid årsskiftet till tre procent (2,8 
procent).

Resultatet från finansiella investeringar har 
uppgått till -32,0 mnkr (-33,9). Resultatet från 
övriga värdepapper uppgick till 2,0 kkr (2,0). 
Räntekostnaderna inklusive kommunal 
borgensavgift och övriga finansiella kostna-
der uppgick till 32,1 mnkr (34,1).
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KONCERNEN STAFFANSTORPS CENTRUM 

Nyckeltal koncern

Bokslut 
2017

Bokslut 
2016

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Soliditet 12,0% 11,6% 10,9% 11,9% 13,6% 15,3%

Avkastning på totalt kapital 3,0% 2,6% 1,7% -9,8% 1,0% 11,1%

Avkastning på eget kapital 5,5% 0,9% -7,9% -103,6% -11,1% 17,9%

MEDARBETARE
PERSONALSTATISTIK

(Redovisas i tkr)
Bokslut 

2017
Bokslut 

2016
Förändring 

i tkr
Förändring 

i %

Arvode till förtroendevalda  448     460    -12    -2,7%

Löner till arbetstagare  15 876     14 802     1 074    7,3%

- därav övertid  511     406     105    25,9%

- därav sjuklön  9     9     -    0,0%

- därav OB-tillägg  -     -     -    

- därav jour och beredskap  356     347     9    2,6%

Personalsociala kostnader  6 924     5 883     1 041    17,7%

Personalomkostnader  730     825    -95    -11,5%

Summa personalkostnader  23 978     21 970     2 008    9,1%

Vid årets slut hade koncernen 35 (33) anställ-
da och av dessa var 29 (25) män och sex 
(åtta) kvinnor.

Under året har ny VD rekryterats med 
anställning från och med 180101. Ny fastig-
hetschef  samt ny ekonomichef  har anställts 
under året.

Under året har sex personer slutat varav en 
genom pensionsavgång. 

INVESTERINGAR
Årets investeringar i koncernen uppgår till 
100,9 mnkr (87,8). 

Investeringssammandrag (tkr)

 Bokslut 
2017 

 Budget 
2017 

 Avvikelse 
2017 

SEAB Elnät, övervak-
ning,  med mera  12 805     13 100    -295    

SFAB Optonät med 
mera  28 733     25 645     3 088    

SKF  58 291     6 341     51 950    

Stanstad  562     -     562    

Elimineringar  528     -     528    

Summa  100 919     45 086     55 833  
  

Staffanstorps Energi AB
Årets inköp avseende investeringsverksam-
heten uppgick till 12 805 kkr (8 150 kkr). 

Under året har bolaget investerat i kablifie-
ring av högspänningsnätet (nedgrävning av 
luftledningar) i ytterkanterna av samhället 
och på landsbygden om en sträcka på totalt 
cirka 6 700 meter.

Bolaget har reinvesterat i två stycken nya 
nätstationer.

Arbetet med att renovera Östra stations 
fördelningsstation är pågående. Samtliga 
högspänningskablar är utflyttade till ett 
provisoriskt ställverk i container utanför. 
Rivning av det befintliga ställverket är klart. 
Innerväggar för cellindelning av ställverken 
håller på att byggas upp.

Bolaget har även nyinvesterat i Nordanå 
för 60 stycken villor. Nyinvesteringen i detta 
område har krävt stora resurser både materi-
ellt och personellt. Två stycken nätstationer 
har installerats i detta område. 

Bolaget har även nyinvesterat i socker-
bruksområdet. Nyinvesteringen i detta 
område har i dagsläget varit en styck nätsta-
tion och överflyttning av befintliga fastighe-
ter. Projektering pågår för området. Projektet 
för vår del förväntas pågå fram till 2019.
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Bolaget arbetar med att förlägga kablar i 
Vikhem IV, uppskattningsvis är snart halva 
området klart. Ny nätstation 315 kVA som 
ska försörja äldreboendet är tagen i drift.

Staffanstorps Fibernät AB
SFAB har under året genomfört ett större 
projekt och avslutat de från föregående år. 
Projekt Norra Staffanstorp är nu avslutat.

Följande områden är genomförda: Trekan-
ten, Hantverksområdet, 2 Borggård SV & O 
och Författarbyn N. Vårt stora projekt med 
BKGK är nästan klart och innefattar Kyrk-
byn, Gammelbyn och Balders hage. 

Under året har investeringar i optoanlägg-
ningar för 28 733 kkr utförts (18 844 kkr). 

Staffanstorps Kommunfastigheter AB
Årets investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar uppgick till 58,3 mnkr (37,8), där 
Kulturlyftet och Ängslyckans förskola är de 
största posterna,  medan avyttrade materiella 
anläggningstillgångar uppgick till 1,4 mnkr 
(42,5).

MILJÖ
Bolagens verksamhet ska bedrivas så att 
hänsyn tas till miljön.

Staffanstorpshus AB och Staffanstorps 
Kommunfastigheter AB har väl implemente-
rade rutiner som säkerställer miljöhänsynen 
både avseende nyproduktion och befintligt 
bestånd.

Staffanstorps Kommunfastigheter AB 
bedriver anmälningspliktig och tillståndsplik-
tig verksamhet enligt miljöbalken. Anmäl-
ningsplikten och tillståndet avser vattenrening. 
Den anmälningspliktiga och tillståndspliktiga 
verksamheten motsvarar cirka sju procent av 
bolagets nettoomsättning.

Staffanstorps Energi AB har påbörjat ett 
arbete för att uppnå ett arbetssätt som 
motsvarar ett miljöcertifierat arbetssätt. 
Bolaget har gjort en inventering av de miljö-
risker som finns. En handlingsplan är framta-
gen för de fall där det finns risker.

INTERN KONTROLL
Varje år upprättas en kartläggning över vilka 
risker som finns i bolagen samt vilka rutiner 
och processer som är centrala för bolagen. 
Efter kartläggningen upprättas en plan för 
internkontroll där väsentliga rutiner och 
processer som påverkar koncernens finan-
siella förhållanden kontrolleras. Koncernens 
ledningsgrupp ansvarar för upprättandet av 
planen och genomförandet. Utfallet åter-
kopplas till styrelsen och ägaren. Kontrollens 
syfte är att säkerställa att koncernens styrdo-
kument, fastställda instruktioner och rutiner 
följs.

Granskningen visar att bolagen har till-
fredsställande rutiner och instruktioner.

FRAMTIDA UTVECKLING
Staffanstorps Energi AB kommer även fram-
ledes att ha ett fokus på hög leveranskvalitet i 
elnätet. Detta är säkerställt genom att inves-
teringsvolymen successivt har höjts för att 
hamna på en omsättningshastighet på nätet 
på cirka 60 år. Under kommande 10-15-års-
period står bolaget inför stora investeringar i 
form av nya fördelningsstationer samt nytt 
mätinsamlingssystem där utgifter för detta 
sprids under perioden.

Stora utmaningar väntar elnätsbolagen 
genom att den beslutade intäktsramen 
kommer att styra det maximala uttaget av 
nättariffer.

Staffanstorps Fibernät AB kommer under 
2018 att arbeta med landsbygden samt att nå 
djuptäckning i Staffanstorps tätort genom 
byggnation i centrumområdet. Bolaget 
kommer och skapa anslutningar ut från och 
till kommunen genom samarbete med bland 
annat Kraftringen AB och Burlövs kommun. 
2020 beräknas bolaget ha totalt cirka 3 500- 
5 000 anslutna hushåll och företag. Med 
denna målsättning beräknas bredbandstrate-
gin att 90 procent av hushållen och företagen 
ska ha tillgång till fiberanslutning med minst 
100 Mbit/s att uppnås.  

Staffanstorpshus AB kommer att fortsätta 

KONCERNEN STAFFANSTORPS CENTRUM
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avyttra de kvarvarande bostadsfastigheterna 
allt eftersom avflyttning sker. 

Under 2018 planerar Staffanstorps Kom-
munfastigheter:
• Fortsatt byggnation av en ny förskola efter  
 rivning av Ängslyckans förskola.
• Detaljplanarbete och planering av exploa-  
 tering efter Anneroskolan.
• Slutföra projektet Kulturlyftet.
• Fortsätta projektering av nytt badhus efter  
 beslut i kommunfullmäktige som förvän-  
 tas tas under våren 2018.

KONCERNEN STAFFANSTORPS CENTRUM 



V
ERK

SA
M

H
ETSBERÄ

TTELSE

96

INLEDNING 

Vi har utfört vår granskning enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 
fastställt revisionsreglemente samt de lagar och förordningar som berör revisionens 
verksamhet. 

Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet 
som bedrivs inom nämnderna. Genom lekmannarevisorerna granskar revisorerna även den 
verksamhet som bedrivs i de kommunala företagen. 

Målet med revisorernas arbete är ansvarsprövningen, d.v.s. revisorernas bedömning i frågan 
om ansvarsfrihet som lämnas till kommunfullmäktige inför deras årliga ansvarsprövning och 
beslut. Granskningsuppdraget är medlet att nå fram till denna ansvarsprövning. 

En viktig och grundläggande del i revisionsprocessen är planering av revisions-
insatserna. Utifrån en genomförd risk- och väsentlighetsanalys har en revisionsplan upprättats. 

Nämndernas och styrelsens ansvar för ledning, styrning, upp-
följning, utvärdering och kontroll - ansvarsutövande 

Nämnder och styrelser har ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och säker 
verksamhet genom aktiva beslut. Vi definierar begreppet ansvarsutövande som nämndens 
aktiva åtgärder för att styra, följa upp, utvärdera och kontrollera verksamheten samt intern 
kontroll. 

2017 års bokslut och årsredovisning 

Granskning av årsredovisningen syftar till att pröva om denna ger en rättvisande bild av 
resultatet och den ekonomiska ställningen per den 31 december 2017. Vi konstaterar att 
kommunstyrelsen i årsredovisningen för år 2017, bryter mot den kommunala 
redovisningslagen, kap. 5 § 4, pensionsutbetalningar. 

Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen avge en skriftlig bedömning av om resultatet 
enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Synpunkter efter 
granskning av årsredovisningen lämnas i separat rapport, se bilaga till revisionsberättelsen. 

Delårsrapport 

Syftet med den översiktliga granskningen av delårsrapporten är att ge kommunens revisorer 
ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige 
fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till 
kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas. 

1 

REVISIONSBERÄTTELSE
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245 80 Staffanstorp, 046-25 11 00, kommunen@staffanstorp.se
staffanstorp.se  •  framtidenskommun.se
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