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Staffanstorps kommun ligger i sydvästra Skåne på slätten 
mellan Malmö och Lund. Kommunens läge med goda kommu-
nikationer och närheten till Sturups flygplats och hamnarna vid 
sydkusten har gjort Staffanstorp till en eftertraktad bostadsort. 
Kommunens yta är en dryg kvadratmil och dess befolkning 
uppgick till 24 724 invånare vid årsskiftet 2018/2019.
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2018 – ÅRET I SAMMANDRAG

2018
År 2018 blev ett år präglat av viktiga satsningar inom avgörande områden. I 
en växande kommun ökar ständigt behovet av service i olika former.  I fokus 
för året kan nämnas satsningar på till exempel trygghet och säkerhet, vård och 
omsorg samt barn och utbildning. Invånarantalet ökade med 2,3 procent och 
uppgick vid årsskiftet till 24 724 personer. Aldrig har Staffanstorps kommun 
varit större.

Hundratals staffanstorpsbor kom och firade 
när det nya biblioteket i Rådhuset invigdes i 
januari med tårtkalas, ballonger, rundvisning-
ar och boklotteri. Den första delen av Kul-
turlyftet stod därmed klart och Rådhuset vid 
Torget hade omvandlats till ett öppet och 
välkomnande hus för alla medborgare.

Medborgarhuset i gamla biblioteket, sista 
delen i Kulturlyftet, invigdes i augusti med 
storpublik, tårta och scenshower. Den nya 
mötesplatsen har en lång rad funktioner och 
möjligheter med professionell scen för 
konserter och teater, lokaler för alla slags 
möten samt nio undervisningsrum för 
musikchecksaktörerna. Den fina konsthallen 
och hörsalen är kvar oförändrade. Medbor-
garhuset är nu  även kommunfullmäktiges, 
nämndernas och beredningarnas nya hem-
vist.

Staffanstorps kommun har länge varit 
pionjär inom förebyggande trygghetsarbete. 
Ett nytt steg med fokus på medborgarnas 
säkerhet och trygghet togs när en ny trygg-
hets- och säkerhetsenhet inrättades. Enheten 
med en säkerhetschef  och fem kommunala 
ordningsvakter utgår från tre ledord: kontakt-
skapande, samverkan och närvaro. 
En ny tryggare form att vårda äldre sjuka 
med patienten i fokus inleddes genom en ny 

satsning på sjukvårdsteam och vård i hem-
met. Den teambaserade vårdformen ger äldre 
och sjuka medborgare en individuellt anpas-
sad vård med möjlighet att vara kvar i hem-
met längre, istället för att läggas in på sjukhus.

HÖGRE RANKING
Skolan når allt bättre resultat. Enligt årets 
NKI-undersökning fick kommunens grund-
skolor högre betyg inom nästan varje område 
2018 jämfört med förra året. Undersökning-
en genomfördes bland elever och vårdnads-
havare inom kommunen.

Vårt företagsklimat är ett av landets allra 
främsta. I rankingen för 2018 nåddes Staf-
fanstorps kommuns bästa placering någon-
sin, plats sju bland 290 kommuner. Kommu-
nens insatser för att stimulera företagande 
och nyetablering har stor betydelse för 
resultatet som bygger på statistik från SCB 
och UC. Avgörande faktorer är sysselsätt-
ningsgrad, nyföretagande samt svar på 
enkätfrågor från lokala företagare.  
Flera stora evenemang genomfördes, till 
exempel Skånefestivalen i Hjärup, Skåneländ-
ska flaggans dag i Balders Hage samt årets 
Levande julkalender på Torget. Samtliga blev 
mycket välbesökta och uppskattade av 
medborgarna.
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

2018 blev ytterligare ett år med ett 
överskott i Staffanstorps kommuns 
ekonomi. Årets balanskravsavstämda 
resultat uppgår till 33 miljoner kronor. 
Reavinster för markförsäljningar samt 
engångseffekter av värdepappers-
hantering ökar resultatet ytterligare, 
till ett totalt resultat på 81 miljoner 
kronor. 

Det positiva resultatet gjorde att skuld-
sättningsgraden sjönk tre procentenheter 
och att det egna kapitalet växte med drygt 
19 procent.

Andelen äldre och antalet unga ökar 
snabbt vilket kräver omfattande resurser. För 
att klara framtida investeringar krävs att de 
ekonomiska resultaten är tillräckligt stora, 
annars krävs ytterligare upplåning.

Mycket tyder på att vi står inför en lågkon-
junktur och förslag till förändringar i det 
kommunala utjämningssystemet kommer att 
sätta press på kommunens ekonomi. Genom 
att under ekonomiskt goda tider stärka den 
finansiella ställningen ökar kommunen sin 
förmåga att klara sämre tider, till exempel om 
skatteintäkterna viker vid en lågkonjunktur.

Budgetföljsamheten i verksamheterna har 
varit god med en samlad avvikelse på -0,3 
procent av den totala budgetomslutningen på 
1,2 miljarder kronor. De stora avvikelserna är 
i stället kopplade mot markförsäljningar, 
vilka inte budgeteras på förhand.

Staffanstorps kommun hade vid årsskiftet 
en extern låneskuld uppgående till 830 
miljoner kronor. Huvudförklaringen är att 
investeringsnivån i kommunen legat på en 
hög nivå under perioden 2014-2018 och att 
resultaten inte räckt för att fullt ut finansiera 

STABIL EKONOMI 
I EN OSÄKER TID

33
MILJONER KRONOR 

I RESULTAT

504
MILJONER KRONOR

I EGET KAPITAL

24
PROCENT I SOLIDITET

557
NYA INVÅNARE 

UNDER ÅRET

2267
AKTIVA FÖRETAG

I KOMMUNEN

investeringarna. Låneskulden behöver mins-
kas de kommande åren för att minska kom-
munens räntekänslighet. Den genomsnittliga 
upplåningsräntan uppgick till låga 0,9 pro-
cent 2018. Kommunen har också en lång-
fristig portfölj med värdepapper, till ett värde 
om 417 miljoner kronor, som till viss del 
uppväger risken med låneskulden.

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

KONCERNEN Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Bokslut
2018

Årets resultat -165,3 -10,9 32,4 80,4 93,8

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse % 6,8 6,6 7,6 9,7 11,6

Finansnetto -29,6 -31,6 -24,6 -4,6 20,2

KOMMUNEN Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Bokslut
2018

Antal invånare 31 december 22 994 23 119 23 600 24 167 24 724

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

Antal årsarbetare vid utgången av året 876 915 963 1 001 1 036

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, netto (mnkr) 984,0 1 018,6  1 085,3  1 146,8 1 222,3

Verksamhetens nettokostnad (mnkr) 971,8 1 024,4 1 020,4 1 101,1 1 190,4

Verksamhetens nettokostnad per invånare 42 263 44 060 43 237 45 564 48 148

Finansnetto (mnkr) -4,4 7,1 -35,0 27,4 49,6

Årets resultat (mnkr) 7,8 2,7 29,9 73,1 81,4

Årets resultat (mnkr) avstämt mot balanskravet 7,7 2,6 -37,9 22,0 32,6

Nettoinvesteringar (mnkr) (exkl markinköp) 90,2 50,8 49,8 46,6 79,5

Eget kapital (mnkr) 316,2 319,2 349,1 422,2 503,6

Eget kapital per invånare (kr 13 751 13 807 14 788 17 469 20 369

Extern låneskuld (mnkr) 615,2 704,7 757,3 811,6 829,6

Anläggningslån per invånare (kr) 26 755 30 481 32 089 33 581 33 555

Skuldsättningsgrad % 80,2 81,0 80,9 78,6 76,1

Rörelsekapital (mnkr) 91,7 22,4 51,4 468,3 465,0

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse % 19,8 19,0 19,1 21,4 23,9

Staffanstorps centrum. 
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SÅ ANVÄNDES SKATTEPENGARNA

SÅ ANVÄNDES 
SKATTEPENGARNA 
HÄRIFRÅN KOMMER PENGARNA 2018
Kommunens största intäkt är skatt från dess 
invånare som utgör 62 procent av kommu-
nens totala intäkter. Den kommunala skatten 
var under 2018 19,14 procent. Generella 

HIT GICK PENGARNA 2018
Kommunens största kostnader för 2018 
avser förskolor och grundskolor som utgör 
49 procent av kommunens totala kostnader. 
Tillsammans med gymnasie- och vuxenut-

statsbidrag och utjämningar utgör 10 procent 
av intäkterna. Försäljningsintäkter och 
reavinster utgör 2018, likt tidigare år, en 
procent av kommunens totala intäkter.

bildningen svarar dessa för 59 procent av 
verksamhetens totala kostnader. Ett annat 
stort verksamhetsområde är äldre- och 
handikappomsorgen. 

 
Skatter 62%

 
Generella bidrag 10%

 
Taxor och avgifter 7%

 
Försäljningsintäkter 1%

 
Bidrag 7%

 
Försäljning av verksamhet 2%

 
Hyror och arrenden 1%

 
Finansiella intäkter 5%

 
Exploateringsintäkt 5%

 
Förskola och skola 49%

 
Gymnasie och vuxenutbildning 10%

 
Kultur och fritid 4%

 
Äldre- och handikappomsorg 23%

 
Individ och familjeomsorg 4%

 
Teknisk verksamhet 4%

 
Kommunstyrelsen 6%
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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.

Kommunstyrelse

Teknisk nämnd

Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnd

Kultur- och
fritidsnämnd

Barn- och 
utbildningsnämnd

Socialnämnd

ValnämndRevisorer

Kommunfullmäktige

 
Moderaterna 14

 
Centerpartiet 2

 
Liberalerna 3

 
Kristdemokraterna 1

 
Socialdemokraterna 11

 
Miljöpartiet 3

 
Sveriges Pensionärers Intresseparti 1

 
Vänsterpartiet 1

 
Sverigedemokraterna 5
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POLITISK ORGANISATION I KOMMUNEN

KOMMUNSTYRELSEN 2018-12-31
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 

Margareta Pauli (M)    ledamot 

Carina Dilton (S)    ledamot 

Björn Magnusson (L) ledamot

David Wittlock (MP) ledamot

Yvonne Nilsson (C)    ledamot 

Rådhuset i Staffanstorp. 
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ORGANISATION I 
KONCERNEN

ORGANISATION I KONCERNEN

Utöver kommunens egna nämnder så finns 
det ett samarbete med några övriga kommu-
ner i samarbetsnämnder. De samarbetsnämn-
der som finns vid utgången av 2018 är 
Samarbetsnämnd (IT), Samarbetsnämnd 2 

(Geoinfo) samt Samarbetsnämnd 3 (Löne-
service). Från och med 2012 är Staffanstorps 
kommun med i Samordningsförbundet 
Burlöv-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%

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. 



IN
LE

D
N

IN
G

11

ORGANISATION I KONCERNEN

Företag Tjänst Avtalstid

Attendo Sverige AB Kortidsplatser 2017-2019

Attendo LSS AB Boende för funktionshindrade, korttidsverksamhet 2013-2020

Bergkvarabuss Aktiebolag Skolskjutsar 2013-2018

Förenade Care AB Särskilt boende 2016-2018

Förenade Service AB Städning 2016-2019

Green Landscaping AB Grönytor 2013-2020

Green Landscaping AB Idrottsanläggningar utomhus 2018-2021

Humana Omsorg AB Särskilt boende 2012-2019

ISS Facility Services AB Kost 2012-2019

Klöverlyckan ek. förening Särskilt boende 2015-2020

Kraftringen Service AB Gatubelysning 2018-2022

Nytida AB Dagligverksamhet, LSS 2015-2019

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

Poolarna Assistans AB Personlig assistans 2015-2019

Förenade Service AB Hemtjänst 2017-2021

Femtiofemplus AB Hemtjänst 2017-2021

Abello hemtjänst Hemtjänst 2018-2021

Samres AB Färdtjänst (Beställningsportal) 2014-2020

Städtanten i Skåne AB Hemtjänst 2016-2019

SUEZ Recycling AB Hushållsavfall 2018-2020

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.

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 2018 till 240,2 mnkr 
(232,8 mnkr) vilket är en ökning med 7,4 
mnkr eller 3 % i jämförelse med föregående 
år. 
Nedan framgår de företag som kommunen 
har anlitat för kommunala entreprenader 
under 2018 där beloppet överstiger 100 tkr.
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ORGANISATION I KONCERNEN

De bolag som ingår i kommunkoncernen 
men inte finns med i ovanstående tabell har 
Staffanstorps kommun inte haft några 
väsentliga transaktioner med under 2018.

Staffanstorps kommuns inköp från de 
kommunalägda bolagen uppgår till 119,3 
mnkr och avser främst hyreskostnader och 
åtgärder på hyrda lokaler. Kommunens 

EKONOMISKA ENGAGEMANG MELLAN 
KOMMUNEN OCH KOMMUNENS 
KONCERNFÖRETAG

Försäljning Mellanhavanden Borgen

Enhet Köpare Säljare Fordran Skuld Givare Mottagare

Staffanstorps kommun 119,3 15,1 3,8 12,4 1 219,3

Staffanstorps Centrum AB 3,1 0,8 0,5 3,0 1 219,3

Staffanstorps hus AB 1,6 0,6 0,5 0,0

Staffanstorps Kommunfastigheter AB 10,1 117,3 10,9 1,2

Staffantorps Energi AB 0,3 0,1 0,2 0,0

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

försäljning till de kommunalägda bolagen 
uppgår till 15,1 mnkr varav de största poster-
na avser borgensavgift 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 
upplupna kostnader och leverantörsskulder. 

Nedanstående schema visar en samlad bild 
över de ekonomiska engagemangen mellan 
kommunen och de kommunägda bolagen. 

Alla sjundeklassare i kommunen fick under året delta i en 
trygghetsdag med räddningstjänsten. Här lär de sig hur man kväver 
en eld och vad som händer om man häller vatten på kokande olja.
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ORGANISATION I KOMMUNEN

ORGANISATION I 
KOMMUNEN

Kommundirektör

Arbetsmarknadsförvaltning

Kommunstyrelseförvaltning Utbildningsförvaltning Räddningstjänst

Omsorgsförvaltning Stadsbyggnadsförvaltning

Kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson invigde i augusti 
2018 det nya medborgarhuset på Blekingevägen i Staffanstorp.
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OMVÄRLDSANALYS

OMVÄRLDSANALYS
Den starka tillväxten når sitt slut.

Den starka tillväxt som lett till högkonjunk-
tur bedöms närma sig sitt slut. Toppen på 
högkonjunkturen har passerats, även om 
arbetsmarknaden är fortsatt stark. Ekonomin 
har drivits av en stark internationell tillväxt 
som tillsammans med en försvagad krona 
påverkat svensk exportsektor positivt. Det 
kraftigt ökande bostadsbyggandet har också 
varit en stark injektion i den svenska ekono-
min. Tecknen är många på att en försvagning 
av ekonomin är i antågande. 

Den globala tillväxten håller på att växla 
ned till ett långsammare tempo, och byggan-
det har gått in i en betydligt långsammare fas. 
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) 
bedömer att BNP kommer att öka med 1,0 
procent 2019 och 1,2 procent 2020. 

Den viktigaste faktorn för kommunernas 
och landstingens skatteintäkter, nämligen 
utvecklingen av arbetade timmar, ser ut att 
bli svag de kommande åren. Skälet till den 
långa perioden av starka skatteintäkter är inte 
bara återhämtningen efter finanskrisen i sig. 
Sysselsättningen har ökat snabbare än under 
tidigare konjunkturuppgångar. Både arbets-
kraftsdeltagande och sysselsättningsgrad är 
uppe i de högsta nivåerna sedan före 
1990-talskrisen. Möjligen har också arbets-
kraftsbristen blivit mindre än vad som annars 
skulle ha varit fallet med hänsyn till att 
behovsökningen från det demografiska 
trycket redan är påtaglig. Att nivån nu är så 
pass hög gör att det kan vara svårt att ytterli-
gare höja arbetskraftutbudet.

Kommunerna har fått känna på det demo-
grafiska trycket. Detta syns bland annat 

genom omfattande investeringar i förskolor, 
skolor, VA-investeringar med mera. Kommu-
nernas ekonomi har under de senaste åren 
varit mycket stark. Skälet är den snabba 
ökningen av skatteintäkter, och att kommu-
nerna haft stora intäkter från rea- och explo-
ateringsvinster, positivt finansnetto och 
omfattande ersättningar från staten för 
flyktingmottagandet. I takt med att dessa 
intäkter minskar kommer även kommuner-
nas ekonomi att försämras. Sedan 2010 har 
kostnaderna ökat med i snitt 4,5 procent per 
år. De ekonomiska utmaningarna börjar 
successivt visa sig i många kommuner, inte 
minst inom individ- och familjeomsorgen, 
där bland annat effekterna av bostadsbristen 
och statens minskade ersättningar för ensam-
kommande har lett till att det senaste årets 
snabba kostnadsutveckling slår igenom i 
budgetunderskott. Det finns även exempel 
på statliga reformer under 2019 där staten 
valt att tolka finansieringsprincipen på ett 
tveksamt sätt. Reformerna ger ökade kostna-
der för reformerna utan medföljande finan-
siering. Inom skolområdet satsar staten på ett 
bidrag för likvärdighet som successivt beräk-
nas öka till 6 miljarder kronor. För att erhålla 
bidraget får skolornas kostnader inte minska. 
Risken finns att effektiviseringarna måste bli 
desto större inom andra verksamheter, om 
kommunerna inte kan göra prioriteringar 
utifrån lokala förutsättningar för sin skol-
verksamhet. Kommande år ligger det demo-
grafiska trycket kvar på en hög nivå. 
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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 inom/utom 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 av Staffans-
torps kommuns visionsstyrningsmodell. 
Modellen tydliggör den politiska styrningen 
och visar inriktningen för Staffanstorps 
kommuns verksamhet och fortsatta utveckling.
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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 2018 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 3 3 –

Omsorg på medborgarnas villkor 1 1 1

Platsen vi bor på 2 2 –

Engagerade medborgare 2 3 –

TOTALT 10 9 1

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 resultatet för respektive år. Detta 
jämförs med det lägsta resultatet för ett 
inflationsskyddat eget kapital. Årsgenomsnit-
tet av förändringstakten avseende konsu-
mentprisindex (KPI) har använts som infla-
tionsmått.

Verkligt resultat
Lägsta resultat för 
full måluppfyllelse

2015 2,7 0

2016 29,9 3,5

2017 73,1 5,9

2018 81,4 10,3

Summa 187,1    19,7

Med detta 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 utrym-
me skapas för amortering och/eller förstärkt 
likviditet. Nedanstående tabell listar verkligt 
resultat för respektive år. 

Verkligt resultat

2015 60%

2016 93%

2017 100%

2018 100%

Med ovanstående som utgångpunkt bedöms 
målet kunna uppnås.



FÖ
RV

A
LT

N
IN

G
SB

ER
Ä

TT
EL

SE

17

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

VERKSAMHETSMÄSSIG PRIORITERING
Av kommunfullmäktiges beslutade mål för år 
2015-2018 är, 50 procent helt uppfyllda, 45 
procent delvis uppfyllda och 5 procent ej 
uppfyllda. 

BEDÖMNING
I den sammanfattande bedömningen av den 
ekonomiska ställningen för Staffanstorps 
kommun och kommunkoncern nedan, visar 
ett antal nyckeltal på en stabil ekonomisk 
situation med positiva trendkurvor. Kom-
munfullmäktiges ekonomiska mål är uppfyll-
da till 100 procent. Verksamhetsmålen är till 
50 procent helt uppfyllda och till 45 procent 
delvis uppfyllda. Av bolagskoncernens 19 
mål är 16 (84 procent) uppfyllda och 3 (16 
procent) delvis uppfyllda. 

Sammanfattningsvis innebär det att Staffans-
torps kommunkoncern kan anses ha god 
ekonomisk hushållning.

BALANSKRAVSUTREDNINGEN
Årsredovisningen ska innehålla en balans-
kravsutredning och enligt denna kan konsta-
teras att balanskravsresultatet är positivt 
under såväl år 2017 som år 2018.

Balanskravsutredning år 2017 och 2018 2017 2018

Årets resultat enl. resultaträkningen 73,1 81,4

Reducering av samtliga realisationsvinster – 51,1 -59,0

Justering för realisationsvinster
enligt undantagsmöjlighet 0 0

Justering för realisationsförluster 
enligt undantagsmöjlighet 0 0

Orealiserade förluster i värdepapper 0 10,2

Justering för återföring av orealiserade 
förluster i värdepapper 0 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 22,0 32,6

Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv 0 -8,3

Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 0 0

Årets balanskravsresultat 22,0 24,3

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 t o m år 2017 avsatts till 
fonden. 

(mnkr) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

Reservering 6,0 1,4 0 0 0 0 8,3

Använd-
ning 0 0 0 0 0 0 0

Utgående 
värde 14,0 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 23,7

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 balanskravs-
justering som överstiger 2 procent av sum-
man av skatteintäkter och kommunalekono-
misk utjämning. Fonden får maximalt uppgå 
till 5 procent av det egna kapitalet. Då det 
balanskravsavstämda resultatet år 2018 
uppgår till 2,7 procent av summan av skatte-
intäkter och kommunalekonomisk utjämning 
kan som mest 8,3 mnkr avsättas till resultat-
utjämningsreserven. Fonden kommer då att 
uppgå till 4,6 procent av det egna kapitalet.

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 
ekonomiska ställningen. Dessa är förutom 
resultatet; kapacitet, risk och kontroll.

 
RESULTAT
Generellt sett har ett resultat över tid på 
mellan 2 – 3 procent av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning betraktats 
som god hushållning då ett sådant resultat 
ger utrymme att skattefinansiera löpande 
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reinvesteringar i normal takt. 
Fr o m år 2013 redovisar Staffanstorps 
kommun hela sin pensionsskuld i balansräk-
ningen (enligt den s.k. fullfonderingsmodel-
len, se avsnittet ”Redovisningsprinciper”) 
vilket avviker från lagstiftningen. För att 
siffrorna för Staffanstorp i nedanstående 
tabell ska kunna jämföras med övriga kom-
muner i Skåne och riket har resultatet räknats 
om för att följa lagen om kommunal redovis-
ning.

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

2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

Skåne län 2,7 1,3 1,6 2,3 3,4 2,7

Alla kommuner 2,2 1,5 2,5 3,7 3,6 1,3

Den ekonomiska planeringen i Staffanstorps 
kommun har fr o m år 2013 dock utgått ifrån 
de förutsättningar som ges vid fullfonde-
ringsmodellen. 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 2018

Utfall 2,2 0,8 0,3 2,8 6,4 6,7

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

 

Nyckeltalet har för Staffanstorps kommun 
överstigit 2 procent varje enskilt år mellan år 
2002 – 2018 med undantag för åren 2014 
och 2015. För mandatperiodens fyra år har 
den gensomsnittliga resultatnivå varit 4,3 
procent och kommunfullmäktiges mål om ett 
positivt resultat som inflationsskyddar det 
egna kapitalet har uppnåtts. Markförsäljning-
ar och andra engångsintäkter har dock varit 
ett betydande inslag i de senaste årens resul-
tat vilket inneburit att det strukturella resulta-
tets utveckling inte haft samma positiva 
trend.

För den samlade kommunkoncernen visar 
de senaste årens ekonomiska utveckling på 

att den finansiella styrkan är svag. Under 
perioden 2013 - 2015 var de årliga resultaten 
negativa. År 2014 förklaras detta främst av 
nedskrivning av värdet på nio fastigheter 
men i det underliggande resultatet av ekono-
misk obalans inom Staffanstorps Kommun-
fastigheter 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 långsiktigt hållbara förutsättning-
ar. Utifrån den riskanalys som redovisades 
skulle den nya hyressättningsmodellen 
förstärka Staffanstorp kommunfastigheter 
AB:s årliga resultatnivå, vilken då bedömdes 
vara i balans till som senast år 2020. Därefter 
skulle ägaren kunna ställa krav på marknads-
mässig avkastning, positiv utveckling av det 
egna kapitalet och amortering av låneskulden. 
Det kan konstateras att målet uppnåtts 
tidigare än väntat.

Årets resultat (mnkr), Kommunkoncernen

2013 2014 2015 2016 2017 2018

 -13,9  -165,3 -10,8 32,4 80,4 93,8

 
 

KAPACITET
Soliditeten för Staffanstorps kommun är 
stark och uppgår vid utgången av år 2018 till 
24,3 procent. För kommunkoncernen är 
soliditetet svag, 11,9 procent men har för-
stärkts de tre senaste åren kopplat till omfat-
tande markförsäljningar och allokeringar 
i den långfristiga portföljen.

Soliditet inkl ansvarsförbindelsen (%), kommunen

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Staffanstorp 20,7 19,8 19,0 19,1 21,4 23,9     

Skåne län 25,1 27,5 28,8 30,2 31,5 36,9

Alla kommuner 3,6 6,5 9,7 14,2 17,0 21,2
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Soliditet inkl ansvarsförbindelse (%), Kommunkoncernen

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Staffanstorp 12,7 6,8 6,6 7,6  9,7 11,6

Skåne 19,5 20,9 22,7 24,0 25,0 24,6

Riket 6,7 8,8 11,2 14,5 16,6 18,2

Skattesatsen är ett nyckeltal som speglar 
kommunens långsiktiga handlingsberedskap i 
förhållande till övriga kommuner i länet, 
eftersom en jämförelsevis låg skattesats 
innebär en potential att stärka intäktssidan 
genom ett ökat skatteuttag. Skattesatsen för 
Staffanstorps kommun var år 2018 1,60 kr 
under genomsnittet i riket och 1,34 kr under 
genomsnittet i Skåne. Kommunfullmäktige 
har beslutat att höja skattesatsen med 40 öre 
år 2019.

 
RISK
Den samlade lånestocken uppgick vid årets 
slut till 1 712 mnkr i kommunkoncernen och 
är jämförelsevis hög vilket illustreras av 
nedanstående jämförelse.

Samtidigt är räntebindningstiden ganska 
lång, 7,7 år vilket minskar ränterisken.
Kapitalbindningstiden är relativt kort, 2,5 år. 
Kredit- och motpartsrisken har därför 
hanterats genom att halva lånestocken är 
upplånad av Kommuninvest som i sin tur har 
omfattande regelverk för riskspridning vars 
medlemmar har ingått solidarisk borgen. 

Den andra halva är uppbunden i swapavtal.  
 Kommunen har en värdepappersportfölj 

som är avsatt för långfristiga ända mål. Den 
långfristiga portföljens bokförda värde 
uppgick vid slutet av år 2018 till 417,5mnkr 
och marknadsvärde till 417,5 mnkr.

KONTROLL
Budgetföljsamheten i verksamheterna har 
varit god med en samlad avvikelse på – 4 
mnkr, -0,3 procent av den totala budgetom-
slutningen. De stora avvikelserna är istället 
kopplade mot markförsäljningar, vilka inte 
budgeteras samt finansnetto och pensions-
kostnader. De två sistnämnda beskrivs 
närmre  under rubriken ”Budgetavvikelser 
och prognossäkerhet”.

 Prognossäkerheten har varit mindre bra 
då avvikelsen avseende årets resultat, utfall 
jämfört med prognos vid delårsrapporten, 
uppgått till + 72 mnkr. Av dessa förklaras 37 
mnkr av markförsäljningar under hösten. 
Beslut om att kommunen erhållit bidrag ifrån 
Boverket för ökat bostadsbyggande om drygt 
6 mnkr kom i november och beslut om 
omfattande allokering i den långfristiga 
portföljen fattades i november och påverkade 
finansnettot positivt med drygt 54 mnkr mot 
tidigare prognos. Beslut fattades i slutet av 
året att ge Staffanstorps kommunfastigheter 
förlusttäckningsbidrag med knappt 8 mnkr 
för kostnader kopplat till Ängslyckans för-
skola. I november meddelade kommunens 
leverantör av pensionsadministration att 
kompletteringspremien för innevarande år 
skulle bli 14 mnkr högre jämfört med 
tidigare prognos.

Långfristiga skulder(kr/ invånare), kommunkoncernen

2013  2014 2015 2016 2017 2018

Staffanstorp 72 292 66 517 79 761 79 516 79 896 78 826

Skåne 38 883 39 907 42 448 44 418 46 960 45 321

Riket 46 066 47 158 49 396 49 868
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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 +/-57

100 invånare, skatteintäkter   +/-44

1% löneökning -6

10 heltidstjänster +/-6

1% taxor/avgifter   +/-1

1% köp av huvudverksamhet  +/-6

1% köp av material och varor  +/-1

100 mnkr nya lån -0

1% högre räntesats  -3

10 mnkr minskad likviditet -0

 

VM-hjälten Andreas Granen Granqvist blev utnämnd till Årets skåning 
under Skåneländska flaggans dag i Balders hage, Staffanstorp
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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 bl a innefattar att upprätta en 
organisation kring det interna kontrollarbe-
tet, 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 2019. 

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 generella bedömningskriterier som 
använts är:
• 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.

Den kommunövergripande interna 
kontrollen avsåg att undersöka metoden för 
återsökning av moms med syfte att redovisa 
eventuellt förlorade momsintäkter. Eftersom 
det finns möjlighet att begära omprövning 
hos skatteverket avseende momsersättning 
senast tredje året efter utgången av det 
kalenderår som ersättningen gäller, innefatta-
de kontrollen 3 år, 2015, 2016 och 2017. 
Samtliga tre år visade på svag intern kontroll 
då de förlorade momsintäkterna översteg 75 
tkr vart enskilt år. Efter avslutad kontroll har 
utsökningsfrågan justerats och kontrolleras 
numer alltid vid upplägg av nya konton. 
Internutbildning avseende redovisning/ 
kontering/ attestering m m erbjuds löpande 
för att öka kunskapen i organisationen. 
Dessa åtgärder har bedömts vara tillräckliga 
för tillfället men kontrollen bör genomföras 
på nytt inom något år vilket angivits i risk- 
och väsentlighetsanalysen.

Inom kommunstyrelsens verksamhetsom-
råde har den interna kontrollen bedömts som 
god. Det beslutade kontrollområdet var 
egenkontroll av livsmedelshanteringen. 
Samtliga kök följer de nya rutinerna och de 
anmärkningar som funnits är åtgärdade. 
Några ytterligare åtgärder behövs därför inte.

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 kostadsbedömningarna från 
driftentreprenörerna och risk avseende för 
långsam förnyelse av beläggningar och VA 
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ledningsnätet. Då räntenivåerna legat på 
stabil nivå har kostnaderna inte avvikit ifrån 
budget varför den interna kontrollen i detta 
avseende kan anses vara mycket god. Förny-
else av ledningsnäten för VA och beläggning-
ar har följt planeringen med få avvikelser. 
Genom en god dialog med entreprenörerna 
har rutinerna för driftåtgärder stärkts och 
faktureringen fungerat bra. Utöver detta har 
verksamhetsrisker för Medborgardialog, VA 
och Beläggning följts upp. När det gäller VA 
och beläggning anses den interna kontrollen 
vara god, förnyelse har följt budgeterade 
medel. Verksamhetsrisk för medborgardialog 
anses vara svag då hög arbetsbelastning i 
kombination med få personalresurser har 
gjort att tillgängligheten har minskat och 
möjligheten att hantera medborgarärenden. 
Den sista kontrollen för Tekniska Nämndens 
verksamhet är risker i finansiell rapportering. 
Här är bedömningen av kontrollen god då 
rutiner för driftåtgärder har stärkts och 
faktureringen från entreprenörer fungerar 
bättre.

Den interna kontrollen inom miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsom-
råde har sammantaget bedömts som tillfreds-
ställande. Intern kontroll utförs för nämn-
dens tre ansvarsområden; detaljplaner, 
bygglovhantering och miljö- och hälsa. För 
planavdelningen har kontroll gjorts av antal 
detaljplaner utsända på samråd i relation till 
antal beslut om planuppdrag. Bedömningen 
av denna kontroll anses vara god. Inom 
Miljöenheten har intern kontroll gjorts av 
tillsynsbesök och kontroller och huruvida 
dessa utförts i planerad omfattning. Det 
fanns inga avvikelser att rapportera. Bedöm-
ning av den interna kontrollen för miljöenhe-
ten anses därför vara mycket god. 12 överkla-
gade bygglovsbeslut har slutligen avgjorts 
och vunnit laga kraft under perioden. I ett av 
dessa har länsstyrelsen upphävt kommunens 
beslut och visat ärendet åter för fortsatt 
handläggning. I två av ärendena har länssty-
relsen delvis ändrat kommunens beslut. Sju 

av ärendena som överklagats har avslagits av 
länsstyrelsen. Fyra av ärendena har överkla-
gats till mark- och miljödomstolen som 
avslagit överklagandena. Tre av ärendena har 
överklagats till mark- och miljööverdomstol 
som ej gett prövningstillstånd. Bedömningen 
av interna kontrollen anses vara god. Möjlig-
het till lärande och kunskapsuppbyggnad har 
tagits tillvara av byggenheten.

Den interna kontrollen inom kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde har 
sammantaget bedömts som god. Fyra kon-
trollmoment har undersökts med gott resul-
tat. Avseende kontrollmomentet att säkra en 
korrekt ärendehandläggning avseende bi-
dragsutbetalning bedömdes kontrollen som 
svag då stickprovskontrollen visade att 3 
föreningar lämnat några mindre felaktiga 
uppgifter till grund för utbetalning av bidrag. 
Det kommer även vara fortsatt fokus på 
information till och kommunikation med 
föreningslivet gällande hantering och admi-
nistration av föreningsbidragen. 

Sammantaget har den interna kontrollen 
inom barn- och utbildningsnämnden be-
dömts som god. Fyra områden har granskats; 
överlämning vid personalomsättning, hante-
ring av statsbidrag, skolornas arbete med 
anpassningar, stöd och särskilt stöd i under-
visningen och debiteringen av föräldraavgif-
ter. Det finns en rutin för introduktion av 
nyanställda men kunskapsöverlämningen 
mellan lärare vid vakanser över några måna-
der är svår att lösa. Personalomsättningen har 
minskat under 2018 vilket också gjort att 
överlämningarna varit färre. Det andra 
kontrollmålet gällde rutin för statsbidrags-
hanterande. Trots personalbyte har rutinen 
följts och således har kontrollmålet uppfyllts.  
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 
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Ingen kontroll-
plan beslutad Svag

Tillfreds-
ställande God Mycket god

Återrappor-
terad

Kommunöver-
gripande X Oktober 2018

Kommunstyrelsen X Oktober 2018

Tekniska nämn-
den X December 2018

Miljö- och sam-
hällsbyggnads 
nämnden X December 2018

Kultur- och 
fritidsnämnden X December 2018

Barn- och utbild-
ningsnämnden X Januari 2019

Socialnämnden X Mars 2019

Staffanstorps 
Centrum AB X Mars 2019

Staffanstorps 
Energi AB X Mars 2019

Staffanstorps 
Fibernät AB X Mars 2019

Staffanstorps 
Kommunfastig-
heter AB X Januari 2019

Staffanstorpshus 
AB X Mars 2019

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.

Den interna kontrollen inom socialnämn-
dens verksamhetsområde har sammantaget 
bedömts som tillfredsställande. Intern kon-
troll har utförts inom fem områden. Kontroll 
av felaktiga utbetalningar avseende ekono-
miskt bistånd gav ett mycket gott resultat och 
korrekt ärendehandläggning avseende dele-

gationsordningen visade ett gott resultat. 
Kontroll av lagstadgad handläggningstid 
avseende utredning till barns skydd eller stöd 
och lagstadgat uppföljningsansvar av fattade 
beslut Sol resp LSS gav båda ett tillfredsstäl-
lande/svagt resultat. Uppföljning av avtal 
med externa utförare gav ett svagt resultat. 
Åtgärder för att förbättra de svaga resultaten 
är; implementering av reviderade rutiner, att 
arbeta för att främja personalkontinuitet, att 
införa standardprocess för uppföljningar 
samt att informera privata utförare kring 
registrering av utförda insatser och rapporte-
ring av dessa.
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BOLAGSKONCERNEN
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.

Bolagskoncernens kontrollområden år 
2018 har varit inriktade på behörigheter och 
attest, budgetuppföljning, hyreskontrakt vid 
nyproduktion, intäkter och kravrutiner, 
finansiering, underhåll av fastigheter, hyres-
modellen, avbrottsrisk, representation, risk 
för arbetsplatsolyckor, kompetens och inköp. 
Totalt har bolagskoncernen 69 punkter i sina 
internkontrollsprogram.

Staffanstorps Centrum AB har 15 punkter 
i sitt internkontrollsprogram. Av dessa 
bedömdes 10 punkter som Mycket god och 5 
punkter som God.

Staffanstorps Energi AB har 16 punkter i 
sitt internkontrollsprogram. Av dessa be-
dömdes 8 punkter som Mycket god, 7 punk-
ter som God samt 1 punkt som Tillfredsstäl-

lande. Som tillfredsställande bedömdes 
punkten gällande risk för arbetsplatsolyckor. 
Anledningen till bedömningen är att bolaget 
inte fullt ut arbetar med metoder för syste-
matiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Staffanstorps Fibernät AB har 10 punkter i 
sitt internkontrollsprogram. Av dessa be-
dömdes 6 punkter som Mycket god, 3 punk-
ter som God samt 1 punkt som Tillfredsstäl-
lande. Som tillfredsställande bedömdes 
punkten gällande risk för arbetsplatsolyckor. 
Anledningen till bedömningen är att bolaget 
inte fullt ut arbetar med metoder för syste-
matiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Staffanstorps Kommunfastigheter AB har 
18 punkter i sitt internkontrollsprogram. Av 
dessa bedömdes 6 punkter som Mycket god, 
10 punkter som God, 1 punkt som Tillfreds-
ställande samt 1 punkt som svag. Som till-
fredsställande bedömdes punkten gällande 
risk för arbetsplatsolyckor. Anledningen till 
bedömningen Tillfredsställande är att bolaget 
inte fullt ut arbetar med metoder för syste-
matiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Som svag 
bedömdes punkten gällande uppföljning av 
större investeringar. 

Staffanstorpshus AB har 10 punkter i sitt 
internkontrollsprogram. Av dessa bedömdes 
6 punkter som Mycket god samt 4 punkter 
som God.

INTERN KONTROLL
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Staffanstorps kommun har haft en konstant ökning av antalet invånare sedan 
1990. Under 2018 ökade antalet invånare från 24 167 till 24 724. Ökningen 
är totalt 557 invånare (2,3 procent). 

Skillnaden mellan inflyttade och utflyttade är 
flyttningsnettot och utfallet för 2018 blev ett 
överskott på 315 invånare.

Demografi för Staffanstorps kommun år 2008 - 2018

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

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

2018 2 477 4 572 13 024 3 440 1 211 24 724

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 28,5 procent. Den arbetsföra 
befolkningen utgör 52,7 procent och den 
äldre (65 år och äldre) 18,8 procent av Staf-
fanstorps totala befolkning.

Den åldersklass som visar störst procentu-
ell ökning mellan åren 2008 t.o.m. 2018 är 
åldersgruppen 80 år och äldre. Den har ökat 
med nästan 88 procent. Därefter kommer 
åldersklassen 65-79 år med en ökning på 23 
procent. Den markant ökande andelen äldre 
medför att behoven av olika former av 
äldreomsorg ökar. 

Åldersklassen 0-6 år har ökat med 18 procent 
under perioden. I en växande kommun finns 
generellt en ökad efterfrågan på den service 
och de tjänster som kommunen erbjuder.

LÄGENHETER OCH SMÅHUS
Under 2018 färdigställdes 145 bostäder i 
Staffanstorps kommun. Varav dessa bestod 
av 53 radhus, 19 kedjehus och 73 friliggande 
villor.

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

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

2018 938 279

Källa: Arbetsförmedlingen
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MILJÖ
Staffanstorps kommun arbetar aktivt med miljö- och klimatfrågor. Under 2018 
har flera viktiga beslut tagits för kommunens framtida arbete med miljöarbete.
Kommunstyrelsen har under 2018 gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att 
ta fram en övergripande miljöplan för kommunen. Denna miljöplan är dels en 
sammanställning av relevanta dokument för kommunens miljöarbete men 
även en grund för fortsatt utveckling inom området.

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 
kommuns vattenvårdsarbete som huvud-
sakligen sker via mellankommunala samar-
betsorgan. 

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 
kvalité.

Under 2018 har arbetet med åtgärder till 
följd av blåplanen fortskridit. Stort fokus har 
varit på dagvattenhantering och översväm-
ningsrisker.

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-
direktivet; 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 och dikningsföretag. 
Projektet arbetar främst med konkreta 
åtgärder för att öka vattenmagasineringsför-
mågan i landskapet, öka den biologiska 
mångfalden samt att öka areal av vattennära 
rekreationsområden kring tätorterna. Åtgär-
derna ska även reducera mängden kväve och 
fosfor i vattenmiljöerna. Arbetet med vatten-
vårdande åtgärder har under 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 2020 ska 
följande mål vara uppfyllda:
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• Den totala mängden hushållsavfall per 
person är mindre än år 2015

• Den totala mängden textilavfall i restav-
fallet är halverad jämfört med år 2015

• 20 % av matavfallet är utsorterat och 
behandlat biologiskt så att växtnäring och 
energi tagits tillvara.

• Mängden förpackningar och tidningar i 
restavfallet är halverad för respektive 
material jämfört med år 2015

• Nedskräpningen är mindre än år 2016
• Mängden farligt avfall i restavfallet är noll
• Avfallstransporterna är fossilbränslefria
• Våra intressenters förtroende för hela 

avfallskedjan är större än år 2016

Under 2018 har upphandling av renhållnings-
entreprenör gjorts i enlighet med renhåll-
ningsordningen. Entreprenaden skall påbör-
jas 2020.

TRAFIK- OCH MOBILITETSSTRATEGI
Under 2017 påbörjades arbetet med en 
Trafik- och Mobilitetsstrategi vilket har 
fortsatt under 2018. En trafik- och mobili-
tetsplan har en vidgad syn på resor och trans-
porter och innebär att man också arbetar 
med orsakerna till resor. Utgångspunkter för 
arbetet är de nationella, regionala och politis-
ka mål som har koppling till trafiksystemet. 
Tillsammans med en analys av nuläget, 
framåtblickar samt ett antal förhållningssätt 
som har tagits fram under arbetet lägger de 
grunden för de inriktningar och strategier 
som formulerats.

Trafik- och Mobilitetsstretegin avses antas 
vintern 2018/2019.

FÖRBÄTTRADE FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR KOLLEKTIVTRAFIK 
Byggnationen av utbyggnaden till fyra spår 
på stambanan har påbörjats under oktober 
2017, under 2018 har arbete påbörjats i 
Hjärup. Målet med detta arbete är att förbätt-
ra 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 bussta-
tion och ny cirkulationsplats för att kunna 
förbättra kollektivtrafiken mellan Staffans-
torp och Malmö. Kommunen kommer att 
fortsätta att arbeta för förbättrad kollektivtra-
fik till Malmö och Lund med buss, genom att 
verka för 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.

Planering och projektering har påbörjats 
för Sockerstan och de gröna platser som 
finns inom området. Befintlig Sockerbruks-
park kommer att utvecklas samt att nya 
kvalitativa platser skall skapas.

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. 
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Det personalekonomiska bokslutet redovisar:
• Antal tillsvidareanställda årsarbetare, 

personer och deras genomsnittliga 
sysselsättningsgrad

• Ålders- och könsfördelning
• Sjukfrånvaro och föräldraledighet
• Lönekostnader
• Pensionsavgångar
• Personalomsättning
• Rekrytering

ANTAL TILLSVIDAREANSTÄLLDA 
ÅRSARBETARE 
Per den 31 december 2015 2016 2017 2018

Tillsvidareanställda  
årsarbetare 915 963 1001 1036

  kvinnor 741 775 797 821

  män 174 188 204 215

Motsvarar antal personer 1 000 1 031 1 067 1 080

  kvinnor 782 797 820 861

  män 218 234 247 219

Tillsvidareanställda 2018 motsvarar 1036 
årsarbetare. I tabellen anges antal personer 
2018 till 1080. Detta avser samtliga anställda 
med eller utan lön och omfattar även lång-
tidssjukskrivna, föräldralediga, tjänstlediga 
och övrigt.  På grund av demografiska 
faktorer har det skett en utökning inom 
barn- och skolomsorgen samt inom social-
förvaltningen. 

Det totala antalet årsarbetare, månads- och 
timavlönade, var år 2018 1261 helårsarbetare 
vilket motsvarar 1646 personer. 

SYSSELSÄTTNINGSGRAD
Genomsnittlig sysselsättningsgrad per den 31 
december 2018 var 92,42 procent. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden är 
oförändrad jämfört med år 2017. 

Det personalekonomiska bokslutet är framtaget med hjälp av den personal-
information som finns i kommunens löne- och personaladministrativa system. 

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 16 
procent och deltidsarbetande män 6 procent. 
78 procent av personalen har en heltidstjänst 
vilket är en ökning från föregående år (77 
procent 2017).

Deltid i % 2015 2016 2017 2018

Kvinnor 25,19 24,34 21,71 20,7

Män 31,65 26,92 27,13 26,7

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

 
Kvinnor heltid 61%

 
Kvinnor deltid 16%

 
Män heltid 17%

 
Män deltid 6%
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ÅLDERSFÖRDELNING

393 av kommunens tillsvidareanställda var 50 
år eller äldre per den 31 december 2018. Det 
motsvarar 36 procent av totala antalet. 
Medelåldern var per den 31 december 2018 
45,5 år. År 2017 var medelåldern 44,6 år. 

Den genomsnittliga anställningstiden för 
samtliga tillsvidareanställda är 9 år. 

KÖNSFÖRDELNING

2015 2016 2017 2018

Kvinnor i % 78,2 77,3 76,9 77,4

Män i % 21,8 22,7 23,2 22,6

Könsfördelningen för tillsvidareanställda är 
fortfarande ojämn.   

Av 66 chefer och ledande tjänstemän var 
per den 31 december 2018 45 kvinnor (67 
procent) och 22 män (33 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. 

Totala sjukfrånvaron i timmar fördelad på kön

Kön
Ordinarie 
arbetstid

Sjuk-
frånvaro

% 2018 
arbetstid

% 2017 
arbetstid

Kvinnor 1 841 811 141 591 7,7 7,6

Män 540 135 23 102 4,3 4,8

Totalt 2 381 946 164 693 6,91 7,0

Totala sjukfrånvaron i timmar fördelad på ålder

Ålder
Ordinarie  
arbetstid

Sjuk-
frånvaro

% 2018 
arbetstid

% 2017 
arbetstid

     - 29 312 474 16 104 5,2 4,1

30 - 49 1 247 430 87 012 7,0 7,9

50 - 822 043 61 578 7,5 6,7

Totalt 2 381 947 164 694 6,9 7,0

Långtidssjuka mer än 60 dagar i % av totala sjukfrånvaron 
fördelad på kön

Kön Antal timmar

% av total 
sjukfrånvaro 

2018 

% av total 
sjukfrånvaro 

2017

Kvinnor 50 900 36,0 35,2

Män 5 118 22,2 28,2

Totalt 56 018 34,0 34,2

Långtidssjuka mer än 60 dagar i % av totala sjukfrånvaron 
fördelad på ålder

Ålder Antal timmar

% av total 
sjukfrånvaro 

2018

% av total 
sjukfrånvaro 

2017

     - 29 968 6,0 2,6

30 - 49 22 207 25,5 32,2

50 - 32 843 53,3 44,8

Totalt 56 018 34,0 34,2

Sjukskrivningstalen har minskat från 7,0 
procent år 2017 till 6,9 procent år 2018. 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 aktivt i rehabiliteringsarbetet och i 
det förebyggande arbetet. 

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.
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Sjukfrånvaro, genomsnitt för samtliga kom-
muner i Sverige. Hämtat från Kolada. 

 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid 2016 2017

Samtliga kommuner

Kvinnor 7,6 7,4

Män 4,2 4,2

Totalt 6,9 6,7

Skånes kommuner   

Kvinnor 7,0 6,8

Män 3,9 3,8

Totalt 6,3 6,1

  
Sjukfrånvaro mer än 59 dagar i % 
av total sjukfrånvaro 2016 2017

Samtliga kommuner 47,5 45,4

Skånes kommuner 43,8 40,6

Staffanstorps kommun ligger på ungefär 
samma nivå som genomsnittet för samtliga 
kommuner i landet samt kommunerna i 
Skåne. Staffanstorp ligger lägre vad gäller 
andelen sjukfrånvaro som är längre än 59 
dagar.

FÖRÄLDRALEDIGHET
Ledighet för vård av barn (föräldrapenning), 
vård av sjukt barn (vab) och partiell tjänstle-
dighet för vård av barn är oförändrad sedan 
2017. Orsakerna vård av sjukt barn (vab) och 
partiell tjänstledighet för vård av barn har 
under 2018 minskat med 4,6 procent. 

LÖNEKOSTNADER
Kommunens samlade utgifter genom ekono-
misystemet var år 2018 647 miljoner kronor 
inklusive personalomkostnader. År 2017 var 
den samlade kostnaden 594 miljoner kronor. 
Ökningen kan bland annat förklaras med att 
vi har blivit fler medarbetare och att pen-
sionskostnaden inkl. särskild löneskatt har 
ökat med 16,6 miljoner kr.

KOSTNAD/ARBETAD TIMME
Genomsnittlig timkostnad per utförd arbets-
timme för samtliga medarbetare i kommunen 
var 202,7 kronor år 2018. År 2017 var tim-
kostnaden 199,9 kronor.

PENSIONER

Antal pensionsavgångar under 2018 var 16 
stycken, år 2017 var antalet pensionsavgång-
ar 23 stycken. Under de närmaste åtta åren 
kommer antalet medarbetare som går i pensi-
on troligtvis att ligga mellan 10 – 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 
ett stigande intresse från enskilda arbetstaga-
re att fortsätta arbeta efter 65-årsdagen.

Pensionskostnad 
År 2018 avgick 28 medarbetare med tjänste-
pension. Pensionskostnaden år 2018 blev 
24,0 miljoner kr för 787 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 
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personalens ålderssammansättning. De stora 
pensionsavgångarna kommer också att 
medföra ett betydande rekryteringsbehov.

Personalomsättning
Personalomsättningen mäts enbart på tillsvi-
dareanställningar som avgått på grund av 
egen begäran. 

Personalomsättningen har ökat mellan 2015 
och 2016, men minskade igen 2017 och fort-
sätter att minska under 2018. 

Personalomsättning 
i procent 2015 2016 2017 2018

Staffanstorp 10,6 16,6 15,6 13,5

Samtliga kommuner 11,0 12,0

5-yes 15,0 15,0

Staffanstorps kommun ligger några procent-
enheter högre än genomsnittet för samtliga 
kommuner i Sverige. I jämförelse med 5-Yes 
kommunerna så ligger Staffanstorp på 
samma nivå som dessa  2017. Detta visar att 
den region vi verkar i har och har haft en 
mycket stor  rörlighet på arbetsmarknaden 
med många lediga arbeten inom främst skola 
och förskola. Eftersom majoriteten av 
Staffanstorps medarbetare arbetar inom 
dessa verksamheter påverkar detta oss mer 
än andra kommuner med en mer jämn 
fördelning över yrkeskategorierna. 

REKRYTERING
Diagrammet visar antal interna och externa 
rekryteringar under 2014 – 2018 och mäts på 
både tillsvidare- och visstidsanställningar. 

Timavlönade anställningar ingår ej i redo-
visningen.

 
Antal rekryteringar

2014 2015 2016 2017 2018

321 363 400 409 431

TIMVIKARIER 
Under 2018 har verksamheterna använt sig 
av 61,2 årsarbetande korttidsvikarier för att 
täcka bland annat semester och sjukfrånvaro. 
Detta är en minskning jämfört med 2017 då 
verksamheterna använde sig av 73,9 årsarbe-
tande korttidsvikarier. 

MEDARBETARE

ÅRLIG REVISION AV DET SYSTEMATISKA 
ARBETSMILJÖARBETET 2017
Enligt AFS 2001:1 (Allmänna föreskrifter om 
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 
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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.   

2018 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 att det är svårt för che-
fer i verksamheterna att säkerställa att alla 
medarbetare känner till rutiner inom arbets-
miljöområdet. Åtgärder som planeras är 

regelbunden information till medarbetare på 
personalkonferenser och arbetsplatsträffar, 
samt att se över introduktionen av nyanställ-
da. Arbetsmiljöpärmen kommer att lyftas på 
ledningsmöten i kommunen och utgöra ett 
underlag för diskussion och fortsatt arbets-
miljöarbete. Några brister har inte uppmärk-
sammats som bedöms innebära betydande 
ekonomiska konsekvenser för verksamheter-
na.

Rutiner för systematiska arbetsmiljöarbetet 
finns tillgängligt för alla medarbetare på 
Intranätet i Arbetsmiljöpärmen. Samtliga 
aktuella revisioner enligt SAM för 2018, samt 
skyddsrondsprotokoll ska finnas tillgängliga 
inom respektive verksamhet. 

Många ville delta i invigningen av det nya biblioteket 
i Rådhuset i januari 2018.
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MÅL FÖR GOD HUSHÅLLNING 
Staffanstorps kommun har beslutat om två 
mål för god ekonomisk hushållning i skrif-
ten Kommunfullmäktiges mål 2015-2018. En 
avstämning av dessa görs under egen rubrik; 
God ekonomisk hushållning och balanskravsut-
redning med resultatutjämningsreserv, se sidan 15. 

RESULTAT OCH KAPACITET 
Årets resultat i kommunen uppgår till 81,4 
mnkr (73,1) vilket motsvarar 6,7 procent 
(6,3) av skatteintäkter och utjämning. Resul-
tatet är positivt för 21:e året i rad och är 76,4 
mnkr bättre än budgeterat resultat. De 
största skillnaderna mot budget anges under 
rubriken budgetavvikelser/ prognossäkerhet.

Årets resultat exkl jämförelsestörande 
poster uppgick till 81,4 mnkr.

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

Sammantaget uppvisar koncernen Staffans-
torps kommun, där förutom kommunen 
även moderbolaget Staffanstorps Centrum 
AB med dotterbolag ingår, ett positivt 
resultat på 93,8 mnkr (80,4).  För samman-
ställning över ekonomiska engagemang 
mellan Staffanstorps kommun och de kom-
munägda bolagen se sidan 11. 

Business Port 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 2018 mnkr

Staffanstorps kommun 91,6 

Staffanstorpshus AB -2,1

Staffanstorps kommunfastigheter AB 12,7

Stanstad II KB 3,2

Staffanstorps Energi AB 0

Staffanstorps Fibernät AB 2,1

Staffanstorps Centrum AB 0,1*

* = (SCABs egna verksamhet)

Intäkter i kommunen 
Skatteintäkterna och de generella statsbidra-
gen är kommunens största inkomstkälla och 
svarade 2018 för 72 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, 1:60 
kronor under riksgenomsnittet. Skattekraften 
i Staffanstorp uppgick till 103,8 procent av 
riksgenomsnittet. 

De generella statsbidragen uppgick till 169 
mnkr vilket motsvarade 10 procent av kom-
munens intäkter och inkluderar den kommu-
nalekonomiska utjämningen, regleringsbidra-
get och fastighetstaxeringen.

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.
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De finansiella intäkterna uppgick till 79 mnkr 
och översteg de finansiella kostnaderna med 
49,6 mnkr. Reavinster i samband med alloke-
ringar i den långfristiga portföljen är främsta 
orsaken till det positiva finansnettot. Anled-
ningen till detta är att allokering skett av 
samtliga värdepapper med anledning av 
regelverket som träder i kraft i och med ny 
kommunal redovisningslag 2019 som innebär 
att finansiella omsättningstillgångar ska 
värderas till verkligt värde.

Övriga intäkter är främst verksamhetsan-
knutna och avser ersättning och bidrag för 
kommunal service, t ex barnomsorg, äldre-
omsorg, VA samt försäljning av mark m.m.

Kostnader i kommunen
Bruttokostnaderna uppgick 2018 till 1 549,2 
mnkr kronor varav 42 procent avsåg perso-
nalkostnader inkl. pensionskostnader. Perso-
nalkostnaderna exklusive pensionskostnader 
är 39 mnkr högre i jämförelse med 2017, 
vilket motsvarar 7,0 procent. Ökningen 
förklaras främst av att kommunen hade färre 
antal anställda under 2017 i jämförelse med 
2018. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare 
vid utgången av 2018 var 35 fler än vid 
utgången av 2017. Mot detta ger löneökning-
en under året en större effekt vilket gör att 
kostnaderna ökar ytterligare jämfört med 
föregående år. 

De totala pensionskostnaderna för 2018 
uppgår till 62,8 mnkr (40,1) inklusive särskild 
löneskatt, vilket är en ökning i jämförelse 
med föregående år med 21,7 mnkr. Anled-
ningen till att pensionskostnaderna ökat är 
främst kompletteringspremien till KPA 
Pension avseende förmånsbestämd ålders-
pension i december på 16,9 mnkr exklusive 
särskild löneskatt, 12,8 mnkr högre än 
tidigare prognos från KPA Pension. Avvikel-
sen förklaras främst av att fler omfattas av 
förmånsbestämd ålderspension pga löneök-
ningar och låg ökning av inkomstbasbelop-
pet.

Semesterlöneskulden har minskat med 1,9 
mnkr vilket har medfört att personalkostna-

derna minskat. 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 statsbi-
drag.

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

Verksamhetens nettokostnader ligger på 99,5 
procent av skatteintäkter och finansnetto i 
genomsnitt under perioden 2014-2018. 
Nyckeltalet ligger för högt och måste på sikt 
minska.

Mnkr 2018 2017
2017-2018
% förändr

2014-2018
% förändr

Verksamhetens 
nettokostnader 
exkl reavinster 1 249,4 1 150,4 8,6 % 28,6 %

Skatteintäkter inkl. 
generella statsbi-
drag och utjämning 1 222,2 1 145,0 6,7 % 24,2 %

Finansnetto 59,7 27,4

Mellan 2017 och 2018 ökade verksamhetens 
nettokostnader exkl. reavinster med 8,6 
procent. Skatteintäkterna inkl. statsbidrag 
och utjämning ökade under samma period 
med 6,7 procent. Nettokostnadsökningen 
har varit högre än skatteintäkts- och utjäm-

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och finansnetto exklusive reavinst, 
redovisas i procent.
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Investeringar i kommunen
Nettoinvesteringar är inves te  rings utgifter 
minus investeringsinkoms ter.

Investeringsnivån i kommunen har legat på 
en hög nivå under hela femårsperioden 
2014-2018. Den genomsnittliga investerings-
nivån har under de senaste fem åren varit 63 
mnkr i kommunen och 214 (156) mnkr i 
kommunkoncernen. Trots höga resultatnivå-
er har investeringarna inte kunnat finansieras 
fullt ut med egna medel.

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

 Skatte- och nettokostnadsutveckling per inv (endast kommunen)

Soliditetsutveckling inkl ansvarsförbindelsen

ningsbidragsökningen vilket varit möjligt då 
ett flertal allokeringar i den långfristiga 
portföljen skapat ett positivt finansnetto.

Soliditeten har sedan år 2016 förstärkts i 
såväl kommunen som kommunkoncernen.

År 2016 förklaras förstärkningen dels av 
omfattande markförsäljningar, dels av att 75 
mnkr av bolagens lån amorterades.  År 2017 
och 2018 har omfattande markföljsäljningar 
samt allokeringar i den långfristiga portföljen 
bidragit till en förstärkning av nyckeltalet.

EKONOMI

Sett över femårsperioden 2014-2018 har 
nettokostnaderna per invånare ökat med 
20 procent och skatteintäkter samt kommu-
nalekonomisk utjämning per invånare har 
ökat med 16 procent. 

Nettoinvesteringar i kommunen, redovisas i mnkr.

De största investeringsprojekten år 2018 har 
varit Medborgarhuset, Ängslyckans förskola, 
Hjärup 4 spår, anläggning av/ upprustning 
av gator och parker och åtgärder inom 
VA-området. 

 En detaljerad redovisning av investe-
ringarna återfinns i slutet i detta dokument 
och under respektive verksamhets redovis-
ning.
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Skuldsättningsgrad kommunen och kommunkoncernen, redovisas i procent.

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, t.ex. pensionså-
tagandet.

• Långfristig skuldsättningsgrad. Skulder 
som förfaller till betalning senare än ett år 
från bokslutsdagen.

• Kortfristig skuldsättningsgrad. Skulder 
som förfaller till betalning året efter bok-
slutsåret.

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 m m) som ökar. De ökande 

skulderna förklaras främst av ökade kort-
fristiga skulder samt ökad avsättning för 
infrastrukturersättningar.

Skuldsättning i kommunen, mnkr      2018      2017

Avsättningar 517,9 513,5

Långfristiga skulder 829,6 811,6

Kortfristiga skulder 257,3 229,5

Totalt 1 604,8 1 554,6

Avsättning i kommunen, mnkr  2018      2017

Pensioner 411,8 429,8

Infrastrukturersättningar 103,8 81,4

Exploateringsbidrag 2,3 2,3

Totalt 517,9 513,5

Avsättningarna som till största delen består 
av pensionsåtaganden har ökat med 4,4 mnkr 
under 2018. Ökningen beror bl a på index-
uppräkning av avsättning för statlig infra-
struktur.

De långfristiga och kortfristiga skulderna 
har ökat med totalt 45,9 mnkr. Ökningen av 
de långfristiga skulderna förklaras av högre 
förutbetalda intäkter som regleras över flera 
år (gatukostnadsersättningar, anslutningsav-
gifter, investeringsbidrag). Förändringen 
avseende de kortfristiga skulderna jämfört 
med tidigare år avser främst ökade upplupna 
kostnader.

Skuldsättning i kommun-
koncernen, mnkr      2018      2017

Avsättningar 537,5 530,2

Långfristiga skulder 1 948,9 1 930,9

Kortfristiga skulder 445,0 310,6

Totalt 2 931,4 2 771,6
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Finansnetto
Finansnettot anger skillnaden mellan finan-
siella intäkter och kost na der. Ett negativt 
finansnetto minskar utrymmet för kommu-
nens verksamheter. Kommunens riskexpone-
ring för ränte förändringar ökar vid hög 
upp låning.

Finansnettot är positivt i kommunen, 49,6 
mnkr (27,4) och positiv i kommunkoncernen, 
20,2 mnkr (-4,6). 

Det positiva finansnettot i kommunen 
förklaras av ett antal större poster. Poster 
som bidragit till ett positivt finansnetto är 
främst effekten av omfattande allokeringar    
i den långfristiga portföljen, 54 mnkr och 
utdelning från Kommuninvest med knappt 6 
mnkr. Poster som medfört ökade finansiella 
kostnader är främst ett förlusttäckningsbi-
drag med knappt 8 mnkr till Staffanstorps 
kommunfastigheter AB för kostnader kopp-
lat till Ängslyckans förskola samt en index-
uppräkning av medfinansieringen av Södra 
stambanan, 12 mnkr.

 Det positiva finansnettot i kommunen 
medför att de finansiella intäkterna överstiger 
de finansiella kostnaderna i kommunkoncer-
nen.  Förstärkningen mellan år 2016 och 
2017 förklaras av att det år 2017 inte utbeta-
lades några förlusttäckningsbidrag till Staf-
fanstorps kommunfastigheter AB. Dessa 
uppgick år 2016 till 44,3 mnkr.

EKONOMI

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.

Rörelsekapitalet har minskat något under 
2018 i kommunen genom att likviditeten 
minskat. 

Rörelsekapitalet har även minskat i kom-
munkoncernen. Såväl omsättningstillgångar-
na som de kortfristiga skulderna har ökat. 
Omsättningstillgångarna har ökat genom 
ökade kundfordringar och de kortfristiga 
skulderna har ökat till följd av förutbetalda 
anslutningsavgifter och ökade upplupna 
kostnader.

Rörelsekapital i kommun och kommunkoncernen,redovisas i mnkr.

Finansnettots utveckling i kommunen och kommunkoncernen, redovisas i mnkr.

91,7

22,4

51,4

468,4

465,0

-166,9

45,8
97,4

479,0

422,0

500

400

300

200

100

0

-100

-200
 2014 2015 2016 2017 2018

 Kommunen  Koncernen

60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40
 2014 2015 2016 2017 2018

 Kommunen  Koncernen

-4,4

7,1

-35,0

27,4

49,6

-29,6 -31,6

-24,6

-4,6

20,2



FÖ
RVA

LTN
IN

G
SBERÄ

TTELSE

38

Kommunens placeringar
Kommunens kapital avsatt för långfristigt 
ändamål förvaltas enligt ett rent så kallat 
specialist-mandat 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 kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Den långfristiga portföljens marknadsvär-
de uppgick vid årets slut till 417 mnkr (425), 
vilket innebär att marknadsvärdet minskat 
med 8 mnkr under året, 1,8 procent. Lägsta 
avkastningskrav för året uppgick till 4,7 
procent. Sammantaget uppgick de fasta och 
rörliga avgifterna till de externa kapitalförval-
tarna till 1,4 mnkr år 2018. Per den siste 
december 2018 understeg marknadsvärdet 
anskaffningsvärdet med 10 mnkr. Årets 
allokeringar har resulterat i en reavinst 
uppgående till 70 mnkr. 

Nedanstående begränsningsregler avseen-
de 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 31 % 70 % 0 %

Räntebärande värdepapper, 
alternativa tillgångar 69 % 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.

Ratingkategori Max Aktuell vikt

AAA till A 100 % 33 %

Övriga obligationer (min BBB) 100 % 24 %

Kortfristiga krediter (min K2) 50 % 0 %

Obligationer under BBB* - 43 %

Snittrating Ej under BBB BBB

*(Vid investering i väldiversifierad fond ska det kapitalvägda genomsnittliga 
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 10 procent av 
den totala aktieportföljen. Den största 
enskilda emittenten utgjorde 4,6 procent av 
den totala aktieportföljen.Vid årsskiftet var 
kapitalet fördelat mellan 32 externa förvalta-
re med olika förvaltningsstilar. Andelen 
onoterade aktieinnehav var 0 procent, att 
jämföras med direktivets begräsning till 
maximalt 5 procent.

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 167,8 
mnkr (221,4), varav 65,4 mnkr utgjorde 
kommunens likviditet och resten, 102,4 mnkr 
bolagens. För att optimera likviditetshante-
ringen har kommunen och bolagskoncernen 
gemensamt koncernkonto. Den genomsnitt-
liga räntan på överskottslikviditeteten har 
uppgått till 0 procent. Checkkrediten på 
koncernkontot uppgår till totalt 65 mnkr och 
har inte nyttjats under året.

Vid utgången av 2018 uppgick de lång-
fristiga lånen i kommunen till 593 mnkr. Inga 
nya lån har tagits upp under året. Av den 
totala lånestocken har 55 mnkr förfallit till 
betalning och lånats upp på nytt. 

EKONOMI
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I koncernen Staffanstorps Centrum (Nedan 
kallad SCAB) uppgår lånestocken till 1 219 
mnkr (1 119 mnkr). Samtliga lån har komm-
unal 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 
Den genomsnittliga räntebindningstiden        
i kommunkoncernen har uppgått till 7,7 år 

Ränteförfall Begr Min Begr Max
Begr Max

(mnkr) 

Fördeln 
kommun-

koncernen 
2018

Fördeln 
kommunen

2018 
(mkr)

Fördeln 
SCAB
2018 

(mnkr)

Inom 1 år 20% 50% 1000 36 % 331 317

1 – 2 år 0 % 25% 500 2 % 40 0

2 – 3 år 0 % 25% 500 4 % 75 0

3 – 5 år 0 % 30% 600 4 % 65 0

5 - 0 % 30% 600 54 % 82 902*

(2,3 år i kommunen och 10,3 år i bolagskon-
cernen) och den genomsnittliga upplånings-
räntan har uppgått till 1,9 procent (0,9 
procent i kommunen och 2,5 procent 
i bolagskoncernen). 

Bolagskoncernens ränteswapavtal är 
tecknade före kommunfullmäktige tog beslut 
om ekonomistyrdirektivet för kommunkon-
cernen vilket medför att begränsningsregler-
na 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. 

Beslutad begränsning och verklig fördel-
ning av kapitalbindningstiden för kommun-
koncernens lån 

Den genomsnittliga kapitalbindningstiden i 
kommunkoncernen uppgick till 2,5 år varav 3,6 
år i kommunen och 1,9 år i bolagskoncernen).

*varav 900 mnkr utgörs av ränteswapavtal

Kapital-
bind-
ning

Begr 
Min

Begr 
Max

Fördeln 
Kom-
mun-

koncer-
nen 

2018

Fördeln 
kom-

munen
2018 

Fördeln 
SCAB
2018 

Inom 
1 år 0 % 50% 34 % 21 % 40 %

1 – 3 år 0 % 30% 27 % 19 % 30 %

3 – 5 år 0 % 30% 22 % 32 % 20 %

5 – 7 år 0 % 30% 14 % 20 % 10 %

7 – 10 år 0 % 30% 3 % 8 % 0%

Lånens förfallostruktur i kommunkoncernen (mnkr):

År Kommunen SCAB

Inom 30 dgr 10 160

2019 40 323

2020 139 255

2021 50 117

2022 75 110

2023 85 129

2024 40 125

2025 87 0

2027 50 0
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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 SE banken.

Borgensåtaganden
Borgensåtaganden och ägande av andra 
bolag innebär ett risktagande. Under 2018 
var kommunens totala borgensåtagande 
oförändrat jämfört med föregående år. 
Kommunens åtaganden fördelas enlig följande: 

Borgensåtaganden

Borgens-
åtganden,

mnkr

Borgens-
avgift, 

tkr
Borgens-
avgift, %

P, Staffanstorps 
Centrum AB 1 219,3 3 087 0,25

P, Sydvatten AB 48,7 118 0,25

P, Staffanstorps 
Tennisklubb 4,0

P, Sysav pensions-
utfästelser 3,3

P, Malmöregionens 
Avlopp AB 1,2

S, SBAB Kommunalt 
förlustansvar 0,1

Totalt 1 276,6 3 205 0,25

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 påverkas 

bland annat av reallöneutveckling, inflation, 
statslåneränta, nyanställningar och avgångar.
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. 

Redogörelse enligt Rådet för kommunal redo-
visning 2018-12-31 mnkr

Avsättning för pensioner -411,8

Ansvarsförbindelse 0

Finansiella placeringar (bokfört värde) 0

Totala förpliktelser – finansiella placeringar (bokfört 
värde) -411,8

Finansiella placeringar(marknadsvärde) 0

Återlånade medel -411,8

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. 2018 
inbetalades 32,8 mnkr inkl. löneskatt i pre-
mier. 

Den avgiftsbestämda delen beräknas till 
25,7 mnkr inkl. löneskatt. Denna kostnad 
ingår i en del av personalomkostnadspålägget 
(PO) som är 39,17 procent av lönekostnader-
na. Där ingår även kostnaden för de premier 
som avser förmånsbestämd ålderspension 
för de personer som tjänar över 7,5 inkomst-
basbelopp. 

Den avgiftsbestämda delen av pensionså-
tagandet disponeras helt av den anställde för 
eget val av förvaltare. Summan uppgår till 
cirka 4,3 procent av lönesumman och var 
2018 25,7 mnkr inkl. löneskatt. Pensionsut-
betalningarna uppgick till 24,2 mnkr inkl. 
löneskatt. 

Den del av avsättningen, som avser gar-
anti- och särskild avtalspension, minskade 
med 0,1 mnkr under 2018. 

Den del av avsättningen som tidigare har 
redovisats som ansvarsförbindelsen, som 

EKONOMI
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Budgetavvikelse och prognossäkerhet
Ett mått på den kontroll kommunens 
besluts   fattare har över den egna ekono miska 
utvecklingen är hur budget och utfall över-
ensstämmer. Med undantag av ett år, år 2015, 
har resultaten varje enskilt år mellan år 1998 
och 2018 varit högre än budgeterat. För år 
2015 blev resultatet 2,3 mnkr lägre än budge-
terat (inkl  jämförelsestörande poster uppgå-
ende till 11 mnkr netto).

Under året har fyra månadsrapporter och en 
delårsrapport tagits fram. Det prognosti-
serade resultatet vid första uppföljningen i 
februari var 0 mnkr. Delårsrapporten i 
augusti peka de på ett resultat på + 9 mnkr att 
jämföras med bokslutets + 81 mnkr en 
skillnad på + 72 mnkr. Av dessa utgjorde 37 
mnkr markförsäljningar under hösten. Beslut 
om att kommunen erhållit bidrag ifrån 
Boverket för ökat bostadsbyggande om drygt 
6 mnkr kom i november och beslut om 
omfattande allokering i den långfristiga 
portföljen fattades i november och påverkade 
finansnettot positivt med drygt 54 mnkr mot 
tidigare prognos. Beslut fattades i slutet av 
året att ge Staffanstorps kommunfastigheter 
förlusttäckningsbidrag med knappt 8 mnkr 
för kostnader kopplat till Ängslyckans för-
skola.  I november meddelade kommunens 
leverantör av pensionsadministration att 
kompletteringspremien för innevarande år 
skulle bli 14 mnkr högre jämfört med tidiga-
re prognos och 14 mnkr förklaras av bättre 
utfall i verksamheterna jämfört med prognos.

 De största förklaringarna till den positiva 
budgetavvikelsen på 77 mnkr redovisas 
nedan:

 
Markförsäljning + 57 mnkr

Finansnetto + 33 mnkr

Bidrag fr Boverket + 6 mnkr

Pensioner - 11 mnkr

Skatteintäkter och utjämning - 4 mnkr

Avgiftsfinansierad verksamhet + 2 mnkr

Skattefinansierad verksamhet - 6 mnkr

Total budgetavvikelse + 77 mnkr

 
Årets markförsäljningar har sammantaget 
uppgått till 57 mnkr.

 Finansnettot uppvisade sammantaget en 
positiv avvikelse mot budget på 33 mnkr och 
beror på ett antal större poster, såväl positiva 
som negativa.  Poster som medfört positiva 
budgetavvikelser är främst effekten av 
omfattande allokeringar i den långfristiga 
portföljen, 54 mnkr och utdelning från 
Kommuninvest med knappt 6 mnkr. Poster 

avser pensionsrätt intjänad t.o.m. 1997, 
minskade 2018 med 14,4 mnkr. 

Totalt överstiger pensionskostnaderna 
budget med 10,6 mnkr. Orsaken förklaras 
under rubriken budgetavvikelse och prog-
nossäkerhet nedan.

Kommunen redovisar pensionsförpliktel-
sen i enlighet med fullfonderingsmodellen, se 
redovisningsprinciper på sidan 43. För att 
underlätta jämförelse med övriga kommuner 
så har följande uppställning upprättats där 
modellerna ställs upp sida vid sida. 

Resultaträkning, 2018-12-31, mnkr

Fullfonderings-
modellen Blandmodell

Verksamhetens intäkter 393,9 393,9

Verksamhetens kostnader -1 567,1 -1 563,6

Av- och nedskrivningar -35,1 -35,1

Verksamhetens netto-
kostnad -1 190,4 -1 208,3

Skatteintäkter 1 053,0 1 053,0

Generella statsbidrag och 
utjämning 169,2 169,2

Finansiella intäkter 79,1 79,1

Finansiella kostnader -29,5 -29,5

Förändring av eget kapital 81,4 63,6

Kommunen har 5,3 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 betala indexeringspremier 
vid årsskiftet. Därefter kan eventuellt reste-
rande överskott användas till annan premie-
betalning.

EKONOMI
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som medfört negativa budgetavvikelser är 
främst ett förlusttäckningsbidrag med knappt 
8 mnkr till Staffanstorps kommunfastigheter 
AB för kostnader kopplat till Ängslyckans 
förskola samt en indexuppräkning av medfi-
nansieringen av Södra stambanan, 12 mnkr.

 Kommunen erhöll ett bidrag från Boverket 
för ökat bostadsbyggande om drygt 6 mnkr. 

Budgetavvikelsen avseende de totala 
pensionskostnaderna var negativ och uppgick 
till ca 11 mnkr och förklaras främst av att 
kompletteringspremien översteg budget med 
14 mnkr. De främsta förklaringarna till den 
väsentligt högre premiekostnaden är att fler 
tjänar över tröskelvärdet på 7,5 inkomstbas-
belopp, att prognosen inte har fångat upp 
glappet som uppstår mellan en nyanställning 
och någon som avslutat sin tjänst, att beräk-
ningarna har utgått ifrån 2016 års löner d v s 

med 2 års eftersläpning och att ökningen av 
inkomstbasbeloppet har varit låg.

 Budgetavvikelsen avseende skatteintäkter 
och utjämningsbidrag på knappt - 4 mnkr 
förklaras främst av ett något lägre kostnads-
utjämningsbidrag samt något lägre fastighets-
avgifter än planerat.

Tillsammans uppvisar nämnder, balans- 
och resultatenheter en budgetavvikelse på - 4 
mnkr. Störst positiv avvikelse har VA verket, 
3,1 mnkr och störst negativa avvikelser har 
socialnämnden med -7,8 mnkr. Bokslutsana-
lyser till respektive verksamhet finns längre 
bak i årsredovisningen.

Koncernen Staffanstorps Centrum AB 
uppvisar ett resultat efter finansnetto på 15,6 
(9,3) mnkr, en budgetavvikelse på  + 4,5 
mnkr. Avvikelsen förklaras främst av lägre 
räntekostnader.

Nämndernas budgetavvikelser (exkl. resultatenheter)

Nämnd (tkr) Bokslut 2018 Budget 2018 Avvikelse

Politisk verksamhet 4 482 4 210 - 272

Kommunstyrelsen 65 449 125 370

59 921
varav 56,6 mnkr

avser markförsäljning

Tekniska nämnden 46 318 48 380 2 062

Samarbetsnämnd 2 1 621 1 770 149

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -2 297 -1 790 507

Kultur- och fritidsnämnden 47 342 48 380 1 038

Barn- och utbildningsnämnden 682 563 677 100 -5 463

Socialnämnden 314 445 306 640 - 7 803

Summa 1 159 923 1 210 060 50 137

Det blev stort tårtkalas när nya biblioteket invigdes i januari 2018. 



RÄ
K

EN
SK

A
PE

R

43

REDOVISNINGSPRINCIPER

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 
tillförligt sätt. 

Fordringarna har upptagits till de belopp 
varmed de beräknats inflyta. 

Tillgångar och skulder har tagits upp till 
anskaffningsvärde, där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har 
skett enligt god redovisningssed. 

Avsättningar gällande pensionsförpliktelser 
har tagits upp i enlighet med KPA:s prognos 
2018-12-31. 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 m.m. De kommunala bolagen använder 
sig av årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd. Vid avvikelse i 
redovisningsprinciper mellan kommun och 
kommunala bolag är kommunens redovis-
ningsprinciper vägledande för den samman-
ställda redovisningen. 

Nedskrivningar har utförts av koncernfö-
retags 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 har skett 
under året i kommunkoncernens samman-
sättning. Kommunkoncernens medlemmar 
och ägarandelar framgår av figur på sid 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 markex-
ploatering som jämförelsestörande.

REDOVISNINGSPRINCIPER
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REDOVISNINGSPRINCIPER

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 publi-
cerat en ny prognos i februari som inte 
avviker från tidigare prognos.

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 2018 
med betydande komponenter, som har olika 
nyttjandeperioder, tillämpas komponentav-
skrivning. Som betydande komponenter 
betraktas komponenter överstigande 1 
prisbasbelopp.

Avskrivningstider:
Immateriella tillgångar: 5 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. 

GRÄNSDRAGNING MELLAN KOSTNAD OCH 
INVESTERING
Samtliga tillgångar avsedda för stadigvarande 
bruk eller innehav med en nyttjandeperiod 
om minst 3 år klassificeras som anläggnings-
tillgång om beloppet överstiger gränsen för 
obetydligt värde. Gränsen för obetydligt 
värde har satts till ett havt prisbasbelopp 
(2018; 22 750 kronor). Det gäller som en 
gemensam gräns för materiella och immateri-
ella tillgångar och därmed också för finansiel-
la avtal. 

LÅNEKOSTNADER
Alternativmetoden har tidigare tillämpats vid 
redovisning av lånekostnader, dvs. att i 
anskaffningsvärdet för investeringar ingår 
lånekostnader. Under 2016 skedde övergång 
till huvudmetoden, dvs. att lånekostnader 
belastar resultatet för den period de hänför 
sig till. 
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EXPLOATERINGSTILLGÅNGARNA
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 (2018; 22 750 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 finansiella 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 ej påbörjats, 
avtalet löper tom. år 2021, järnvägsutredning 
för Simrishamnsbanan upplöstes helt under 
2014. 

Omklassificering har gjort av statlig infra-
struktur ersättning från långfristig skuld till 
andra avsättningar då inget startdatum för 
utbetalning är beslutat. 

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
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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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
2018

Bokslut
2017

Budget
2018

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Verksamhetens intäkter 1,8 393,9 386,0 226,7 470,8 451,6

Verksamhetens kostnader 2,8 -1 549,2 -1 452,3 -1 414,9 -1 533,9 -1 429,4

Av- och nedskrivningar 3 -35,1 -34,9 -28,7 -82,2 -84,1

Verksamhetens nettokostnader -1 190,4 -1 101,1 -1 217,0 -1 145,3 -1 061,9

Skatteintäkter 4 1 053,0 1 033,9 1 053,1 1 053,0 1 033,9

Generella statsbidrag o utjämning 5 169,2 112,9 160,3 169,2 112,9

Finansiella intäkter 6 79,1 33,4 18,7 76,3 30,5

Finansiella kostnader 7 -29,5 -6,0 -10,1 -56,1 -35,1

Resultat före extraordinära poster 81,4 73,1 5,0 97,1 80,4

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

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

Skattekostnad 0,0 0,0 0,0 -3,3 0,0

Årets resultat 81,4 73,1 5,0 93,8 80,4
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BALANSRÄKNING

Kommunen Kommunkoncernen

BALANSRÄKNING
redovisas i mnkr Not

Bokslut 
2018

Bokslut
2017

Budget
2018

Bokslut
2018

Bokslut
2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgång 9 5,4 6,6 5,4 6,6

Materiella anläggningstillgång 10

Mark, byggnader o tekn.anläggning 1 111,2 1 004,3 1 099,5 1 922,7 1 862,4

Pågående nyanläggningar 211,9 123,6

Maskiner och inventarier 44,1 42,1 235,3 205,8

Finansiella anläggningstillgång 11 225,5 225,9 555,8 75,7 76,1

Summa anläggningstillgångar 1 386,2 1 278,9 1 655,3 2 451,0 2 274,5

Omsättningstillgångar   

Förråd och exploatering 12 103,7 85,0 103,7 85,0

Fordringar 13 135,9 106,9 139,2 171,8 119,5

Kortfristiga placeringar 14 417,4 357,5 63,4 423,6 363,6

Kassa och bank 15 65,4 148,4 76,3 167,8 221,4

Summa omsättningstillgångar 722,3 697,8 278,9 867,0 789,5

Summa tillgångar 2 108,5 1 976,7 1 934,2 3 318,0 3 064,0

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 16

Årets resultat 81,4 73,1 5,0 93,8 80,4

Resultatutjämningsreserv 15,4 15,4

Övrigt eget kapital 406,8 333,7 356,4 292,7 212,0

Summa eget kapital 503,6 422,2 361,4 386,5 292,4

Avsättningar   

Avsättning för pensioner 17 411,8 429,8 415,3 411,8 429,8

Avsättningar för skatter 19,6 16,6

Andra avsättningar 18 106,2 83,8 62,5 106,2 83,8

Summa avsättningar 518,0 513,5 477,8 537,6 530,2

Skulder   

Långfristiga skulder 19 829,6 811,6 877,2 1 948,9 1 930,9

Kortfristiga skulder 20 257,3 229,5 217,9 445,0 310,6

Summa skulder 1 086,9 1 041,0 1 095,1 2 393,9 2 241,4

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 108,5 1 976,7 1 934,3 3 318,0 3 064,0

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

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

Övriga ansvars- och borgensåttaganden 21 1 276,6 1 173,9 1 171,5 57,4 54,7
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KASSAFLÖDESRAPPORT

Kommunen Kommunkoncernen

KASSAFLÖDESRAPPORT
redovisas i mnkr Not

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat efter extraordinär post 22 81,4 73,1 5,0 97,1 80,4

Ökning / minskning av avsättning 23 4,4 12,3 -11,6 4,4 9,8

Just.för övriga ej likvidpåv. poster 24 -21,5 -2,2 20,3 26,3 -1,7

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 64,3 83,2 13,7 127,8 88,5

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar -29,0 32,2 0,0 -52,3 22,5

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder 27,8 11,7 0,0 134,4 53,3

Ökning (-) / minskning (+) exploatering -18,7 -21,6 0,0 -18,7 -21,5

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga placeringar -59,9 -27,5 0,0 -60,0 -27,5

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -15,5 78,0 13,7 131,2 115,3

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv materiella anläggninstillgångar 25 -85,7 -50,8 -106,2 -300,9 -93,0

Förs.materiella anläggningstillgångar 26 -0,3 0,3 0,0 97,7 1,8

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

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

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -85,6 -50,6 -106,2 -202,8 -91,3

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 29 18,0 54,3 92,4 18,0 54,3

Minskning av skuld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Minskning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 18,0 54,3 92,4 18,0 54,3

ÅRETS KASSAFLÖDE -83,0 81,7 0,0 -53,6 78,3

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

Likvida medel vid årets slut 65,4 148,4 167,8 221,4
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NOTER

Kommunen Koncernen

NOTER SPECIFIKATION
redovisas i mnkr Not

 Bokslut
2018

Bokslut 
2017

Bokslut
2018

 Bokslut 
2017

VERKSAMHETENS INTÄKTER 1

Statsbidrag 98,9 111,5 98,9 111,5

Barnomsorgsavgifter 24,0 23,4 24,0 23,4

Äldreomsorgsavgifter 16,8 14,6 16,9 14,6

Hyror och arrenden 15,3 15,1 76,5 70,5

Försäljning av verksamhet 39,6 39,3 39,6 39,3

Försäljningsmedel 4,5 1,1 4,5 1,1

Reavinster 0,0 2,7 0,0 2,7

Försäljning av exploateringsverksamhet 83,1 75,5 83,1 75,5

Övrigt 111,7 102,8 127,3 112,9

Summa 393,9 386,0 470,8 451,6

VERKSAMHETENS KOSTNADER 2

Personalkostnader exkl pensionskostnader 584,3 548,2 609,6 570,6

Pensionskostnader 62,8 46,1 65,5 48,3

Material 5,4 38,4 5,4 38,4

Hyror och fastighetsservice 175,5 152,4 102,2 49,1

Transporter och resor 21,0 19,8 21,0 19,8

Försäkringsavgifter och riskkostnader 4,4 4,7 7,2 7,7

Köp av verksamhet 524,2 501,8 524,2 501,8

Data- och telekommunikation 3,0 2,7 3,0 2,7

Övriga främmande tjänster 6,0 5,8 6,0 5,8

Bidrag 29,4 28,5 29,4 28,5

Kraftinköp och transportkostnad i överliggande nät 0,0 14,9 14,8

Övrigt 133,2 103,9 145,5 142,0

Summa 1 549,2 1 452,3 1 533,9 1 429,4

AVSKRIVNINGAR     3

Avskrivningar immateriella tillgångar 2,5 2,8 2,5 2,8

Avskrivningar byggnader och anläggningar 26,3 25,0 64,1 64,3

Avskrivning maskiner och inventarier 6,3 6,8 16,9 16,7

Nedskrivningar 0,3 -1,3 0,3

Summa avskrivningar 35,1 34,9 82,2 84,1

För uppgift om avskrivningstider se avsnittet redovisningsprinciper.

SKATTEINTÄKTER 4

Preliminär kommunalskatt 1 057,9 1 037,5 1 057,9 1 037,5

Preliminär slutavräkning innevarande år 0,0 -4,8 0,0 -4,8

Slutavräkningsdifferens föregående år -4,9 1,2 -4,9 1,2

Summa skatteintäkter 1 053,0 1 033,9 1 053,0 1 033,9



RÄ
K

EN
SK

A
PER

52

NOTER

Kommunen Koncernen

NOTER SPECIFIKATION
redovisas i mnkr Not

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Bokslut
2018

Bokslut
2017

GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 5

Inkomstutjämningsbidrag 136,7 105,8 136,7 105,8

Kommunal fastighetsavgift 42,3 40,9 42,3 40,9

Bidrag för LSS-utjämning -42,3 -46,7 -42,3 -46,7

Kostnadsutjämningsbidrag 19,5 7,7 19,5 7,7

Regleringsbidrag 3,8 -0,2 3,8 -0,2

Övriga generella statsbidrag 9,2 5,5 9,2 5,5

Summa generella statsbidrag och utjämning 169,2 112,9 169,2 112,9

FINANSIELLA INTÄKTER 6

Utdelning aktier andelar 5,7 2,7 5,7 2,7

Ränteintäkter 0,1 0,1 0,4 0,2

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

Vinst försäljning värdepapper 70,1 27,5 70,1 27,5

Summa finansiella intäkter 79,1 33,4 76,3 30,5

FINANSIELLA KOSTNADER 7

Räntekostnader 5,3 4,5 35,0 33,6

Finansiella kostnader pensioner 1,6 1,0 1,6 1,0

Bankkostnader 0,3 0,2 0,3 0,2

Nedskrivning värdepapper 10,1 0,0 10,1 0,0

Övriga finansiella kostnader 12,2 0,4 9,1 0,4

Summa finansiella kostnader 29,5 6,0 56,1 35,1

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 8

Verksamhetens intäkter

Intäkt för sålda tomter 83,1 75,5 83,1 75,5

Reavinst fastighetsförsäljning 0,0 2,7 0,0 2,7

Verksamhetens kostnader

Kostnad för sålda tomter -23,9 -27,1 -23,9 -27,1

Förlusttäckningsbidrag till Staffanstorps Kommunfastigheter AB -7,5 0,0 0,0 0,0

Finansiella intäkter

Vinst försäljning värdepapper 70,1 27,5 70,1 27,5

Finansiella kostnader

Indexuppräkning medfinansiering Södra stambanan -12,2 0,0 -12,2 0,0

Nedskrivning värdepapper 10,1 0,0 10,1 0,0

Summa jämförelsestörande poster 99,5 78,6 107,0 78,6
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NOTER

Kommunen Koncernen

NOTER SPECIFIKATION
redovisas i mnkr Not

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Bokslut
2018

Bokslut
2017

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 9

Förvärvade IT-system

Anskaffningsvärde 23,0 21,8 23,0 21,8

Ackumulerade avskrivningar -17,6 -15,2 -17,6 -15,2

Bokfört värde 5,4 6,6 5,4 6,6

Immateriella tillgångar

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

Investeringar 1,7 0,6 1,7 0,6

Avskrivningar -2,5 -2,8 -2,5 -2,8

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

Överföring från eller till annat slag av tillgång -0,4 0,0 -0,4 0,0

Redovisat värde vid årets utgång 5,4 6,6 5,4 6,6

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 10

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 1 339,3 1 206,1 2 805,3 2 622,4

Ackumulerade avskrivningar -228,1 -201,8 -532,7 -483,6

Ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 -138,0 -152,8

Bokfört värde 1 111,2 1 004,3 2 134,6 1 986,0

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

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

Investeringar 77,7 42,4 253,5 45,9

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

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade tillgångar 0,0 -0,3 -3,2 -1,7

Nedskrivningar 0,0 0,0 1,0 0,0

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 -0,5 -94,6 63,9

Överflyttat till exploateringsprojekt -0,1 -2,3 -0,1 -2,3

Överflyttat från exploateringsprojekt 55,6 37,1 55,6 37,1

Avskrivningar -26,3 -24,9 -63,6 -66,4

Redovisat värde vid årets utgång 1 111,2 1 004,3 2 134,6 1 986,0

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 119,0 110,6 429,1 382,8

Ackumulerade avskrivningar -74,9 -68,5 -193,8 -177,0

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

Bokfört värde 44,1 42,1 235,3 205,8

Maskiner och inventarier

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

Investeringar 8,0 7,8 47,4 46,4

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade tillgångar 0,0 0,0 -1,2 -0,1

Avskrivningar -6,4 -6,8 -17,1 -16,7

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,4 0,0 0,4 -18,1

Redovisat värde vid årets utgång 44,1 42,1 235,3 205,8
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Specifikation materiella anläggningstillgångar

Råmark 162,1 159,2

Mark för bebyggda fastigheter 20,0 20,0

Mark byggnader och tekniska anläggningar 1 950,3 1 862,4

Mark för publika fastigheter 0,2 0,2

Mark för affärsfastigheter 2,8 2,8

Förvaltningsbyggnader 0,2 0,2

Idrotts och fritidsanläggningar 64,5 67,9

Gator och vägar 207,5 208,0

Offentlig belysning 23,3 20,0

Parkområden GC-vägar 108,6 104,8

Hyresfastigheter 7,7 8,1

Övriga publika fastigheter 8,7 9,3

Vatten- och avloppsanläggningar 419,9 353,4

Renhållningsanläggningar 0,2 0,2

Maskiner och inventarier 44,1 42,1 235,3 205,8

Pågående ny - /till- / ombyggnad 85,5 50,2 184,3 123,6

Summa 1 155,3 1 046,4 2 369,9 2 191,8

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 2,5 mnkr (3,1 mnkr) därav klassificeras 0,8 mnkr (1,1 mnkr) som ej uppsägningsbara 
operationella leasingavtal överstigande 3 år.

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år

Minimileaseavgifter

Med förfall inom 1 år 1,7 2,1 4,0 4,0

Med förfall inom 1-5 år 0,8 1,1 1,0 1,2

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

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 11

Ingående värde enligt fastställd balansräkning 225,9 555,8 76,1 407,1

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

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

Ökning fin. anläggningstillg. 1,8 1,8

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

Summa finansiella anläggningstillgångar 225,5 225,9 75,7 76,1

Specifikation finansiella anläggningstillgångar koncernen

Värdepapper, andelar 75,7 73,4

Övriga

Långfristiga fordringar 2,7

Uppskjuten skattefordran 0 0,0

Summa finansiella anläggningstillgångar koncernen 75,7 76,1

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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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 2018-12-31 till 20,7 mnkr. 

FÖRLAGSLÅN

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

Summa förlagslån 2,7 2,7 2,7 2,7

PERIODISERADE INVESTERINGSBIDRAG

Sysav återvinningsstation 5,1 5,5 5,1 6,0

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

Summa periodiserade investeringsbidrag 55,6 56,0 55,6 56,0

FÖRRÅD OCH EXPLOATERING 12

Exploateringsverksamhet

Ingående värde 20,0 16,6 20,0 16,6

Årets resultat 11,4 3,4 11,4 3,4

Bostadsområden 25,5 11,4 25,5 11,4

Industriområden 5,9 8,6 5,9 8,6

Summa exploateringsverksamhet 31,4 20,0 31,4 20,0

FÖRPROJEKT EXPLOATERING

Pågående förprojekt exploatering 72,3 64,9 72,3 64,9

Summa förprojekt exploatering 72,3 64,9 72,3 64,9
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FORDRINGAR 13

Kundfordringar 28,0 21,9 41,6 18,2

Momsfordringar 28,6 16,3 30,1 21,1

Statsbidragsfordringar 25,3 22,0 25,3 22,0

Fordran dotterbolag 0,0 3,5 0,0 0,0

Övriga kortfristiga fordringar 21,5 11,1 36,3 12,3

Förutbetalda kostnader 11,7 11,7 11,7 11,7

Upplupna statsbidrag 6,4 7,3 6,4 7,3

Övriga interimsfordringar 14,4 13,1 20,4 26,9

Summa 135,9 106,9 171,8 119,5

KORTFRISTIGA PLACERINGAR 14

Räntor Klass A 41,7 41,0 41,7 41,0

Agenta Multistrategi 0,0 32,8 0,0 32,8

Agenta Svenska Aktier 96,2 54,8 96,2 54,8

Agenta Globala Aktier 15,7 14,8 15,7 14,8

Agenta Tillväxtmarknader 16,6 13,5 16,6 13,5

Agenta Alternativa Räntor 213,7 200,6 213,7 200,6

Agenta Alterntiva Investeringar 33,5 0,0 33,5 0,0

Övrigt 0,0 0,0 6,2 6,0

Summa 417,4 357,5 423,6 363,5

KASSA OCH BANK 15

Kassa och bank 65,4 148,4 167,8 221,4

Summa kassa och bank 65,4 148,4 167,8 221,4

Staffanstorps kommun inklusive helägda kommunföretag har avtal om finansiella tjänster med Sparbanken Skåne . Avtalet innefattar 
förutom sedvanliga banktjänster även hantering av likvida medel via koncernkonto. Beviljad checkräkningslimit om 55 mnkr är outnyttjad 
vid utgången av året. För kommunkoncernen uppgår checkräkningslimiten till 65 mnnkr, vilken är outnyttjad vid utgången av året. 

EGET KAPITAL 16

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 422,2 349,1 292,7 217,5

Justering ingående eget kapital 0,0 0,0 0,3 -5,5

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 422,2 349,1 292,8 212,0

Årets resultat 81,4 73,1 93,8 80,4

Utgående balans eget kapital 503,6 422,2 386,5 292,4

FÖRDELNING UTGÅENDE BALANS

Anläggningskapital 38,6 -46,1 -35,5 -186,6

Rörelsekapital 465,0 468,4 422,0 479,0

Summa 503,6 422,3 386,5 292,4

Varav 

   Kommunen 496,6 420,0

   Va-Verket 2,7 -3,7

   Renhållningen 4,3 5,8
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AVSÄTTNINGAR 17

Avsättning för pensioner

Pensioner exkl. ÖK-SAP

Ingående avsättning 15,0 14,7 15,0 14,7

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

Varav

    Nyintjänad pension 1,0 0,1 1,0 0,1

    Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,4 0,4 0,4 0,4

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

Övrig post -2,3 0,0 -2,3 0,0

Utgående avsättning pensioner exkl. ÖK-SAP 13,8 15,0 13,8 15,0

ÖK-SAP= Överenskommen särskild avtalspension

Förtroendevalda

Ingående avsättning 5,0 3,7 5,0 3,7

Nya förpliktelser under året 1,2 1,3 1,2 1,3

Varav

    Nyintjänad pension 1,0 1,2 1,0 1,2

    Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,2 0,1 0,2 0,1

Utgående avsättning förtroendevalda 6,2 5,0 6,2 5,0

Särskild avtals- och visstidspension

Ingående avsättning 8,4 9,7 8,4 9,7

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

   Varav ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,2 0,0 0,2 0,0

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

Övrig post 0,9 -0,1 0,9 -0,1

Utgående avsättning särskild avtals- och visstidspension 8,3 8,4 8,3 8,4

Pensioner tidigare ansvarsförbindelse

Ingående avsättning 317,5 325,0 317,5 325,0

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

Varav

    Nyintjänad pension 0,8 -0,2 0,8 -0,2

    Ränte- och basbeloppsuppräkningar 6,9 9,1 6,9 9,1

    Ändrad diskonteringsränta 0,0 0,1 0,0 0,1

Årets utbetalningar -17,4 -17,1 -17,4 -17,1

Övrig post -4,7 0,5 -4,7 0,5

Utgående avsättning pensioner tidigare ansvarsförbindelse 303,1 317,5 303,1 317,5

Avsättning särskild löneskatt på pensionsavsättningar 80,4 83,9 80,4 83,9

Summa avsättningar för pensioner 411,8 429,8 411,8 429,8

Aktualitetsgrad 97% 97% 97% 97%
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ANDRA AVSÄTTNINGAR 18

Avsättning för skatter 0,0 0,0 19,6 16,6

Avsättning för exploateringsbidrag *)

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

Nya avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ianspråktagna avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Avsättning för infrastrukturersättningar **)

Redovisat värde vid årets början 31,4 9,5 31,4 9,5

Nya avsättningar 10,2 22,8 10,2 22,8

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

Summa avsättning för infrastrukturersättning 41,6 31,4 41,6 31,4

Avsättning för statlig infrastruktur

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

Nya avsättningar 12,2 0,0 12,2 0,0

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

Summa avsättning för statlig infrastruktur 62,2 50,0 62,2 50,0

Övriga avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa  andra avsättningar 106,2 83,8 106,2 83,8

*) Avsättningen avser främst exploateringsområdet Hjärupspark som ska vara färdigställt under 2019 enligt plan. 
**) Avser infrastrukturersättningar genererade från exploateringsprojekt under 2018, främst Vikhem etapp IV, Hjärup No etapp II och 
Åkerlundshusen.

LÅNGFRISTIGA SKULDER 19

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

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut anges i den ekonomiska analysen på sida 38

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

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

Investeringsbidrag 80,1 80,7 80,1 80,7

Skuld anslutningsavgifter 98,4 83,7 98,4 83,7

Pågående arbeten 6,8 2,9 6,8 2,9

Summa förutbetalda intäkter som regleras över flera år 236,6 218,6 236,6 218,6

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

Summa långfristiga skulder 829,6 811,6 1 948,9 1 930,9
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KORTFRISTIGA SKULDER 20

Leverantörsskulder 92,4 95,9 104,4 117,3

Personalens källskatt, sociala avgifter samt särskild löneskatt 36,2 23,2 37,2 24,0

Pensionskostnader avgiftsbestämd del inkl särskild löneskatt 30,6 25,7 30,6 25,7

Upplupna räntekostnader 0,8 0,8 5,2 5,7

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

Förutbetalda intäkter 19,0 26,1 73,0 72,1

Upplupna kostnader 50,1 19,8 61,3 19,8

Semester- och övertidsskuld 23,2 25,9 25,4 27,6

Övriga kortfristiga skulder 1,8 9,1 104,7 15,2

Summa kortfristiga skulder 257,3 229,5 445,0 310,6

BORGENSÅTAGANDEN 21

Staffanstorps Centrum AB 1 219,3 1 119,3 0,0 0,0

AB Sydvatten 48,7 46,0 48,7 46,0

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 0,0 0,0 0,0 0,2

Summa borgensåtaganden 1 276,6 1 173,9 57,4 54,7

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 2018-12-31 
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 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 
mnkr och totala tillgångar till 406 323 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 957 mnkr ( 0,48 %) och andelen 
av de totala tillgångarna uppgick till 1 974 mnkr ( 0,48 % ).

RESULTAT EFTER EXTRA ORD. POSTER 22

Enligt resultaträkning 81,4 73,1 97,1 82,3

Summa 81,4 73,1 97,1 82,3

ÖKNING/MINSKNING AV AVSÄTTNINGAR 23

Pensionsavsättning -18,0 -9,0 -14,2 -9,0

Avsättning infrastruktur 10,2 21,9 10,2 21,9

Avsättning exploateringsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsättning garantibesiktningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsättning för statlig infrastruktur 12,2 0,0 12,2 0,0

Avsättning skatter 0,0 0,0 0,0 2,5

Övriga avsättningar 0,0 -0,6 0,0 -5,6

Summa 4,4 12,3 4,4 9,8
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JUSTERING FÖR ÖVRIGA EJ LIKVIDPÅVERKANDEPOSTER 24

Avskrivningar enl.resultaträkningen 35,1 34,6 83,5 83,8

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

Överföring från/till exploatering -55,5 -34,8 -55,5 -34,8

Omklassificering -1,1 0,0 2,9 -48,6

Periodiserade investeringsinkomster 0,0 -5,0 0,0 -5,0

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

Uppskjuten skatt enligt resultaträkningen 0,0 0,0 -3,3 0,0

Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar 0,0 2,7 0,0 2,7

Summa -21,5 -2,2 26,3 -1,7

FÖRVÄRV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 25

Investeringar brutto -85,7 -50,8 -300,9 -93,0

Summa -85,7 -50,8 -300,9 -93,0

FÖRSÄLJNING MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 26

Försäljningspris materiella anläggningstillgångar -0,3 0,3 97,7 1,8

Summa -0,3 0,3 97,7 1,8

FÖRVÄRV FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 27

Aktier och andelar m m 0,0 -1,8 0,0 -1,8

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

FÖRSÄLJNING FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 28

Aktier och andelar m m 0,4 1,7 0,4 1,7

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

ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA SKULDER 29

Anläggningslån 0,0 20,0 0,0 20,0

Investeringsbidrag -0,6 9,3 -0,6 9,3

Anslutningsavgifter 18,6 25,0 18,6 25,0

Summa 18,0 54,3 18,0 54,3
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DRIFTREDOVISNING
Redovisas i tkr Intäkter Kostnader Netto Budget Avvikelse

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder 340 405 1 500 328 -1 159 923 -1 210 060 50 137

Politisk verksamhet 95 4 576 -4 481 -4 210 -271

Kommunstyrelsen 41 217 165 709 -124 492 -127 832 3 340

Markförsäljning, markarrende, Sockerbruks-området, explo-
ateringsnetto 86 815 27 772 59 043 2 462 56 581

Tekniska nämnden 1 182 47 500 -46 318 -48 380 2 062

Samarbetsnämnd 2 8 710 10 331 -1 621 -1 770 149

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 4 956 2 659 2 297 1 790 507

Kultur- och fritidsnämnden 6 014 53 356 -47 342 -48 380 1 038

Barn- och utbildningsnämnden 86 728 769 291 -682 563 -677 100 -5 463

Socialnämnden 104 688 419 134 -314 446 -306 640 -7 806

Resultatenheter 448 858 448 494 364 0 364

Annerokolan / Borggårdsskolan 41 410 40 617 793 0 793

Baldersskolan 38 722 38 942 -220 0 -220

Bibliotek 9 960 9 990 -30 0 -30

Borggård/Kyrkbyns förskolor och familjedaghem 22 673 23 109 -436 0 -436

Bråhögsbadet 11 971 11 765 206 0 206

Ung i Staffanstorp 5 107 4 850 257 0 257

Hagalidskolan 33 448 32 024 1 424 0 1 424

Hjäruplundsskolan 26 481 25 042 1 439 0 1 439

Hjärups skola / Tottarps skola 42 221 42 679 -458 0 -458

Kostsektionen 29 577 31 509 -1 932 0 -1 932

Lapptäcket - Ängslyckans förskola 23 280 23 027 253 0 253

Mellanvångens förskola 11 415 11 818 -403 0 -403

Mellanvångens skola 30 142 29 385 757 0 757

Musikskola 5 888 5 913 -25 0 -25

Ryttarbyns förskola 25 282 26 139 -857 0 -857

Stanstorpsskolan / Kyrkheddinge skola 37 868 37 898 -30 0 -30

Stationsbyn - Åkervindans förskola 19 142 19 392 -250 0 -250

Uppåkraskolan 34 271 34 395 -124 0 -124

Summa skattefinansierad 789 263 1 948 822 -1 159 559 -1 210 060 50 501

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

Balansenhet Va 49 627 43 178 6 449 3 300 3 149

Balansenhet Renhållning 14 432 15 968 -1 536 -450 -1 086

Summa avgiftsfinansierad 64 059 59 146 4 913 2 850 2 063

Finansiering 75 811 78 166

Summa finansiering 75 811 78 166

Avgår avskrivningar -35 139

Intern ränta 9 592 -9 592

Avgår finansiella kostnader/Intäkter -79 097 -29 503

Summa 859 628 2 011 900

Interna poster -465 740 -462 740

Summa 393 888 1 549 159
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Fleråriga projekt

INVESTERINGSREDOVISNING  2018 
Redovisas i tkr

Utfall 
2018

Budget
2018

Avvikelse
2018

Kalkyl
i Bu -18

Utfall
totalt

Prognos
totalt

Prognos
avslutsår

KOMMUNSTYRELSEN

IT infrastruktur 648 800 152 Årligen

Centrumutveckling 2018

Infrastrukturersättning 3 012 3 235 -223 3 235 3 012 3 012

Utgifter 4 537 4 760 223 8 373 8 795 8 795

Nettoinvestering 1 525 1 525 0 5 138 5 783 5 783

E-faktura 100 100 2018

RÄDDNINGSTJÄNST

Brand- o räddningsutrustning 200 200 0 Årligen

Fordon räddningstjänst 202 600 398 Årligen

Upprustning av övningsplats 308 300 -8 2018

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN

Digitalisering bygglov 100 100 2018

Digital fakturahantering miljö/byggreda 75 75 75 0 60 2019

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Vallmons förskola, inventarier 238 500 262 500 270 270 2018

SOCIALNÄMNDEN

Nyckelfria lås hemtjänsten 2019

Statsbidrag 602 602 602 602

Utgifter 1 010 1 300 290 1 300 1 010 1 300

Nettoinvestering 408 1 300 892 1 300 408 698

E-signering läkemedel 2019

Statsbidrag 232 232 232 232

Utgifter 1 500 499 500 1 500

Nettoinvestering -231 500 731 500 -231 268

Säkerhetshöjande åtg Pilegården 93 100 7 2018

Inventarier Trivselpunkten 97 100 3 2018

Investeringsreserv 1 800 1 800 Årligen

Summa kommunstyrelsen

Inkomster 3 846 3 235 611 

Utgifter 7 334 11 235 3 901 

Nettoinvesteringar 3 488 8 000 4 512 
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Fleråriga projekt

INVESTERINGSREDOVISNING  2018 
Redovisas i tkr

Utfall 
2018

Budget
2018

Avvikelse
2018

Kalkyl
i Bu -18

Utfall
totalt

Prognos
totalt

Prognos
avslutsår

TEKNISKA NÄMNDEN, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Gemensamt gata-park 6 477 7 500 1 023 Årligen

GC Knästorp-Gastelyckan 1 369 1 369 2 000 31 2 000 2020

Beläggning 5 782 6 000 218 Årligen

Rekreationspark Hagalid 2021-

Infrastrukturersättning 0 

Utgifter -13 13 10 000 8 411

Nettoinvestering -13 0 13 10 000 0 8 411

Rekreationspark Hjärup 2019

Exploateringsbidrag 0 14 159 12 159 14 159

Utgifter 3 152 3 152 0 25 118 26 045 34 759

Nettoinvestering 3 152 3 152 0 10 959 13 886 20 600

Hjärup 4-spår 17 186 15 500 -1 686 32 500 18 234 36 000 2020-

Esarp väg 798 497 497 497 503 503 2017

GC Industrivägen/Smidesvägen 1 180 -1 180 1 195 1 195 2018

GC Västanvägen/Vädervägen 2019

Bidrag Trafikverket 0 0 650

Utgifter 362 600 238 600 366 1 300

Nettoinvestering 362 600 238 600 366 650

KH Park vid ån o GC 2019

Infrastrukturersättning 1 300 -1 300 3 300 0 3 300

Utgifter 2 1 300 1 298 3 300 3 3 300

Nettoinvestering 2 0 -2 0 3 0

Upprustning vid Roos damm 879 -879 1 572 1 572 2018

GC och busshållplats Gullåkravägen 2019

Bidrag Skånetrafiken 825 -825 3 300 0 2 050

Utgifter 537 1 980 1 443 3 300 537 4 400

Nettoinvestering 537 1 155 618 0 537 2 350

Trafik- och mobilitetsplan, åtgärder 14 1 000 986 1 000 14 5 000 2021

GC-tunnel Malmövägen-Storgatan 16 -16 1 000 16 6 000 2020

Ombyggnad Genvägen Norra skolan 3 -3 3 11 000 2019

Summa Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet

Inkomster 0 2 125 -2 125 

Utgifter 35 577 38 898 3 321 

Nettoinvesteringar 35 577 36 773 1 196 



RÄ
K

EN
SK

A
PER

64

INVESTERING

Fleråriga projekt

INVESTERINGSREDOVISNING  2018 
Redovisas i tkr

Utfall 
2018

Budget
2018

Avvikelse
2018

Kalkyl
i Bu -18

Utfall
totalt

Prognos
totalt

Prognos
avslutsår

TEKNISKA NÄMNDEN, BALANSENHET VA

Servisledningar Årligen

Inkomster 1 076 500 576 

Utgifter 1 288 500 -788 

Nettoinvestering 212 0 -212 

Relining 9 2 000 1 991 Årligen

Reningsverket 2 278 1 000 -1 278 Årligen

Brågarp V ledningsrenov 2 555 3 000 445 3 814 3 487 6 300 2019

Foodialedn dagvattenmagasin 1 000 1 000 3 000 0 3 000 2020

Pumpstationer spillvatten 146 1 000 854 4 307 7 959 2019

Betania m fl 0  0 6 500 2020

Författarbyn 6 582 2 936 -3 646 50 000 57 489 57 489 2018

Mölleberga ledningar 2019

Inkomster 0 0 1 300

Utgifter 2 528 -2 528 3 366 3 926

Nettoinvestering 2 528 0 -2 528 0 3 366 2 626

Smidesvägen/Ind v spill- o vattenledn 4 237 -4 237 4 454 4 454 2018

VA Hjärup 4-spår 21 883 15 000 -6 883 30 535 22 180 41 880 2020-

Hjärup saneringsåtgärder 2 500 2 500 15 000 0 15 000 2020

Nordstrands-Bjuggs väg 1 000 1 000 5 000 0 5 000 2019

Vattenkiosk Hjärup 600 600 600 0 600 2019

Vattenledningar pga läckor 2 000 2 000 3 000 0 3 000 2020

Spolposter vattenledningar 4 -4 4 3 000 2020

Övriga investeringar 1 800 1 800 Årligen

Summa VA

Inkomster 1 076 500 576 

Utgifter 41 510 34 336 -7 174 

Nettoinvesteringar 40 434 33 836 -6 598 

Totalt

Inkomster 4 922 5 860 -938 

Utgifter 84 421 84 469 48 

Nettoinvesteringar 79 499 78 609 -890 
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KOMMENTAR
Årets bruttoinvesteringar uppgår till 84 
mnkr. De fördelas mellan kommunstyrelsen 
7 mnkr, tekniska nämndens skattefinansiera-
de del 36 mnkr och balansenhet VA 41 mnkr. 
Investeringarna har till en del finansierats 
genom infrastrukturersättning 3,0 mnkr, 
statsbidrag 0,8 mnkr och anläggningsavgifter 
1,1 mnkr.

Kommunstyrelsens största investering har 
varit inventarier till Centrumutveckling/
Kulturlyftet som nu är avslutat och kostat 8,8 
mnkr varav 3,0 mnkr finanansierats via  
infrastrukturersättning.. Statsbidrag har 
erhållits för Nyckelfria lås i hemtjänsten 
respektive E-signering av läkemedel. Båda 
projekten ska slutföras under 2019. Rädd-
ningstjänsten har använt sin budget till inköp 
av fordon,  räddningsutrustning samt upp-
rustning av övningsplats. Investeringsreser-
ven på 1,8 mnkr har inte förbrukats.

Tekniska nämnden har fortsatt med etapp 
2 av utbyggnaden av Hjärups park. Resteran-
de del med parkens dagvattenfördröjning 
kommer att utföras i samband med Exploa-
teringsprojektet Hjärup NO3. Sockerlekan 
har påbörjats men blir färdigställd först nästa 
år. Nämndens årliga anslag för toppbelägg-
ning av gator och gc-vägar på 6 mnkr har 

förbrukats. Den första delbetalningen, 17  
mnkr, för anläggningar som kommunen 
beställt av Trafikverket vid utbyggnaden av 
Hjärup 4-spår har erlagts. Utbyggnad av park 
vid ån i Kyrkheddinge inväntar exploate-
ringsstarten i området. Politiskt beslut om 
Trafik-och mobilitetsplan saknas och inga 
åtgärder har därför genomförts. Ombyggnad 
av gång- och cykelvägstunnel under Malmö-
vägen vid Storgatan är i inledningsskedet. 
Några projekt har fördröjts av anledningar 
som samordning med VA, svårigheter med 
markåtkomst eller långa projekteringstider.

På reningsverket har VA-enheten slutfört 
utbytet av blåsmaskiner.  Omläggning av 
ledningar vid Brågarp som utformningen av 
Norra skolan kräver har inletts. Av VA-nätets 
utbyggnad till Mölleberga återstår endast 
besiktning. Ombyggnaden av Författarbyns 
ledningsnät som utförts på grund av problem 
med översvämningar är avslutad. Reinveste-
ring i ledningsnätet vid Smidesvägen, en 
fortsättning på tidigare projekt vid Maskinvä-
gen har genomförts. En första utbetalning 
har gjorts till Trafikverket för utbyggnaden 
av VA-nätet i samband med Hjärup 4-spår, 
19,7 mnkr. 
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EXPLOATERINGSPROJEKT
Netto, tkr

Projekt
kalkyl

Red.tom
2017

Red. 2018
12-31

Totalt red. 
181231

Avvikelse
red./kalkyl

Vikhem II 5 955 9 781 -1 155 8 626 2 671

Vikhem III A 16 520 30 088 4 462 34 550 18 030

Vikhem III B 54 045 4 019 0 4 019 -50 026

Jakriborg II 2 159 -71 -9 -80 -2 239

Louiseberg 5 183 5 802 0 5 802 619

Hjärup NO Åretruntbyn 0 -2 356 -1 -2 357 -2 357

Hjärup NO I 2 779 2 482 -5 2 477 -302

Hjärup NO II 0 -6 960 -3 051 -10 011 -10 011

Hjärup NO III 0 -2 988 -22 477 -25 465 -25 465

Nordanå Duvemåla 3 954 51 -2 49 -3 905

Hjärup Bocenter -4 017 -1 890 0 -1 890 2 127

Rudolf Bååths väg 3 675 -1 004 0 -1 004 -4 679

Tyska krogen 700 402 0 402 -298

Pihlängen 19 600 -137 -885 -1 022 -20 622

Åkerslundshusen 6 490 1 223 -1 655 -432 -6 922

Tågvägen 1 790 4 335 -183 4 152 2 362

Myllan, Vallby 0 -2 998 1 607 -1 391 -1 391

Äppelhagen 0 -2 806 2 420 -386 -386

Brågarps industriområde 0 23 798 -101 23 697 23 697

Stp Företagspark 99 24 957 18 733 43 690 43 591

Västra Infarten 0 20 871 0 20 871 20 871

Fsk Åretruntbyn Hjärup -74 2 0 2 76

Drivmedelstation.Bårggårdsrond -37 604 0 604 641

Stanstorp 23:93 Grenvägen 0 984 890 1 874 1 874

Vikhem IV -25 192 -5 315 34 225 28 910 54 102

Roos Park / Annerovägen 0 15 785 1 269 17 054 17 054

Sockerstan vårdboende 26 629 8 261 -6 300 1 961 -24 668

Resultat 120 258 126 920 27 782 154 702 34 444

KOMMENTARER

Vikhem II
De ca 80 bostäderna och allmän plats färdig-
ställdes under 2018. 

Vikhem III A och B
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 skall exploa-
tören 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. 
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Hjärup Nordost/Åretruntbyn
Planprogram för området godkändes av 
kommunstyrelsen 2013. Totalt beräknas 
området kunna bebyggas med ca 500 nya 
bostäder samt en ny skola och förskola i 
anslutning till Hjärups park och idrottsplats. 
Den nya skolan, Uppåkra Skola, är färdig-
ställd liksom idrottsplatsen och delar av 
parken. 

Hjärup NO etapp I
Den första etappen bostäder som omfattar 
ca 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, 
vann lagakraft 2017. Projektering av utbygg-
naden av allmän plats pågår.

Nordanå 8:23, Duvemåla
Detaljplan antogs och vann laga kraft 2007. I 
syfte att möjliggöra en något högre exploate-
ringsgrad har under 2015 en ändring av 
detaljplan arbetats fram och antagits. Änd-
ringen har vunnit laga kraft och utbyggnaden 
av området har påbörjats under 2017.

Hjärup Bocentrum
Byggnationen av de 47 lägenheterna och 
vårdcentralen är färdigställda och inflyttning 
har skett under 2016.

Rudolf Bååths väg
Byggnationen av de 27 bostäderna är färdig-
ställd och inflyttning har skett.

Tyska krogen
Byggnationen av de 4 bostäderna är i de 
närmaste färdigställd.

Pihlängen
Området omfattar bebyggelse för 150-200 
bostäder söder om Louisebergsområdet. 
Detaljplanen vann laga kraft 2015. Utbygg-
nad av området kan komma att ske med 
början under 2019.

Åkerslundshusen
Området är beläget på en fd växthustomt 
söder om Lommavägen i Hjärup. Området 
utvecklas för uppförande av ca 50 bostäder. 
Utbyggnaden av området påbörjades under 
2016 och alla de ca 50 bostäderna är inflytta-
de under 2018.

Tågvägen
Projektet omfattar 12 bostäder på centralt 
läge i Hjärup. Utbyggnaden är 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 ca 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.

Staffanstorps Företagspark
Område är avsett för industri/ handelsbe-
byggelse 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.
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Västra Infarten/Logistiktomten
Detaljplanen medger industri, kontor samt 
bensinstation. Fastigheten såldes 2016 till 
Verdion som låter uppföra ett logistiklager 
till BMW. Byggnation är färdigställd.

Fsk Åretruntbyn Hjärup
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 fribyggart-
omter genomfördes under 2017. Tomterna är 
sålda genom tomtkön.

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 har 
färdigställts under 2017 och byggnationen av 
bostäderna har påbörjas under senare delen 
av 2018. Ett vårdboende med 72 platser 
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 
ca 45 bostäder och ett vårdboende med 72 
platser i ett kvarter söder om möllan vann 
lagakraft 2017 och vårdboendet har börjat 
byggas. Marköverlåtelseavtal är tecknat med 
en exploatör som ska bygga hyresrätter på 
den andra delen av tomten.
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FÖRPROJEKT EXPLOATERING
Netto, tkr Förkalkyl

Red. tom
2017

Red.  2018
01-12

Totalt red.
181231

Avvikelse
red./kalkyl

Nordanå 8:23 0 106 0 106 106

Norra skolan 0 -547 770 223 223

Hjärup no IIII 0 -477 869 392 392

Annero bostäder 0 -425 -220 -645 -645

Vikhem v 0 -964 -1547 -2 511 -2 511

Sockerstan kontoret 0 376 -897 -521 -521

Sockerstan vårdboende 0 0 0 0 0

Djurslöves verksamhetsområde 0 -5 -14 -19 -19

Sockerstan etapp 1 0 -8 155 -4 363 -12 518 -12 518

Vallahallavägen 0 -41 43 2 2

Brågarps naturpark 0 45 -180 -135 -135

Västra Södervången 0 0 40 40 40

Allefonden 0 0 22 22 22

Åttan 14 580 -63 -211 -274 -14 854

Nevishög g:a skola 0 0 0 0 0

Sockerbruket 0 -13 879 -3 045 -16 924 -16 924

Annero 0 0 0 0 0

Bjällerupsvägen, Kyrkheddinge 3 900 -55 -520 -575 -4 475

Ågården , Kyrkheddinge -7 130 0 0 0 7 130

Uppåkra arkeologiska park 0 0 0 0 0

Åttevägen 20 150 -88 -452 -540 -20 690

Busstationsflytt 0 -1 035 723 -312 -312

Bråhögsbadet 0 0 -15 -15 -15

Industriområde Kyrkheddinge 0 0 0 0 0

Anneroskolan 0 0 0 0 0

Väståkra 0 -36 -139 -175 -175

Hjärup västerstad 0 757 -589 168 168

Knästorp 4:3 0 -4 0 -4 -4

Klockaregårdsvägen 0 -554 -143 -697 -697

ÄDP Colorama 0 0 0 0 0

Höjebromölla 0 0 0 0 0

Prästaparken 0 0 0 0 0

Resultat 31 500 -25 044 -9 868 -34 912 -66 412

KOMMENTARER 

Norra skolan
Detaljplanen för att möjliggöra uppförandet 
av ny skola för årskurs F-9 med ca 550 elever 
vid Genvägen i norra Staffanstorp vann 
lagakraft 2018. Projektering av skolan och 
utbyggnad av allmän plats mark pågår.

Hjärup NO 4
Planläggning har påbörjats för att möjliggöra 
utbyggnaden av den fjärde och sista etappen 
av Åretruntbyn, i enlighet med planprogram-
met. Området ska rymma ytor för handel 
och icke-störande verksamheter. Därutöver 
ska detaljplanen omfatta nödvändig infra-
struktur i form av gator och parkmark med 
dagvattenfördröjning.
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Annero Bostäder
Planläggning har påbörjats för att möjliggöra 
en utbyggnad med bostäder på det tidigare 
skolområdet.  

Vikhem V
Detaljplaneläggningen av den femte och sista 
etappen av Vikhem har påbörjats. Här 
planeras för en skola samt för ca 100 bostä-
der. 

Sockerstan Kontoret
Detaljplanen för det blivande kvarteret vid 
den befintliga kontorsbyggnaden vann 
lagakraft under hösten 2018.  Marköverlåtel-
seavtal är tecknat med en exploatör som har 
för avsikt att restaurera kontorsbyggnaden 
för att inrymma ett 20-tal smålägenheter 
samt uppföra ca 55 bostäder i ny kvartersbe-
byggelse. 

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 ca 500 bostäder och cen-
trumverksamheter i de centrala delarna av 
Sockerstan i enlighet med planprogrammet. 

Valhallavägen
En ändring av detaljplanen har genomförts 
för att möjliggöra en ombyggnad av en fd 
kontorsbyggnad till bostäder.

Brågarps Naturpark
Ändring av befintlig detaljplan från fri-
lufts-område till verksamhetsmark. Planen 
tillskapar cirka 2500 m2 verksamhetsmark 
och vann lagakraft 2018.

Västra Södervången
Detaljplanearbetet för att möjliggöra en 
restaurangetablering i anslutning till Önsvala 
verksamhetsområde har påbörjats.

Alléfonden
Detaljplanearbetet för ett vårdboende, 
bostäder mm på den strategiskt viktiga 
platsen intill Hjäruplundsskolan har inletts.

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. Planeringen av ny lokalise-
ring av badhuset till denna tomt påbörjades 
sommaren 2018. 

Nevishögs g:a skola
Ingen aktivitet pågår i projektet.

Sockerbruket övergripande
Planprogram för Sockerstan godkändes av 
kommunstyrelsen 2015-03-16. Programmet 
utreder förutsättningarna för att omvandla 
Sockerstan till en funktionsblandad stadsdel 
med god kollektivtrafikförsörjning och är en 
vidareutveckling av de idéer för området som 
presenterades i ”Inriktning för Sockerstan”. 
Uppskattningsvis inryms upp till 1 200 bostä-
der och verksamhetslokaler i Sockerstan. 
Övergripande utredningar pågår parallellt 
med arbetet med detaljplanerna.

Bjällerupsvägen, Kyrkheddinge
Detaljplanering pågår för ca 850 bostäder. 
Planläggningen pågår, men avvaktar tecknan-
det av exploateringsavtal.

Ågården, Kyrkheddinge
F d 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 ca 90 
bostäder i centrala Hjärup. Detaljplanen 
antogs under 2016, men beslutet överklaga-
des och är ännu ej avgjort.
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FÖRPROJEKT EXPLOATERING

Södra Stanstad (Busstationsflytt m.m.)
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 ca 300 bostäder 
samt butikslokaler och lokaler för ny vård-
central samt folktandvård. 

Bråhögsbadet
Fastighetsägaren, Staffanstorps kom-
mun-fastigheter, har begärt planändring för 
att möjliggöra nybyggnation av bostäder och 
lokaler när badhuset flyttar.

Industriområde, Kyrkheddinge
Marken mellan Dalbyvägen och väg 11 är rik 
på fornlämningar.  Efter att arkeologisk 
för-undersökning 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 
syn-kronisera med 4-spårsplaneringen. 
Byggande kan tidigast påbörjas efter att 
ombyggnaden till fyra spår blivit klar, dvs 
tidigast 2024, vilket gör att detaljplaneringen 
inte är prioriterad i nuläget. 

Hjärup Västerstad
Föravtal är tecknat med Skanska för utveck-
ling av det f  d prefab-området. Planprogram, 
som syftar till att utreda förutsättningar 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 den första de-
taljplanen har påbörjats. Denna omfattar 

övergripande gatu- och parkstråk (den s k 
skelettplanen) samt bostäder och lokaler  
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 ca åtta radhus längs Klockare-
gårdsvägen i Hjärup, på den plats där de före 
detta bank- och postbyggnaderna står. 
Markanvisningsavtal är tecknat med exploa-
tör. Detaljplanen är antagen, men överklagad.

ÄDP Colorama
Detaljplanearbetet med att ändra detaljplanen 
för en förskola med tillfälligt bygglov har 
inletts.

Höjebromölla
Arbetet med upprätta en detaljplan för 
verksamheter och bostäder vid trafikplats 
Lund södra har påbörjats. Det fortsatta 
arbetet med detaljplanen avvaktar arbetet 
med den fördjupade översiktsplanen för 
Flackarp-Höjebromölla.

Prästaparken
Diskussioner för att bygga punkthus med 
bostäder för seniorer i Prästaparken ihop 
med kyrkan har inletts. Projektet är för 
närvarande vilande.
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POLITISK VERKSAMHET

POLITISK VERKSAMHET

Kommunfullmäktige sammanträder i  
S:t Staffans församlingshem,Staffanstorp.

Kommunfullmäktige

Ordförande 

Yvonne Nilsson (C)

Kommundirektör

Per Almström

Verksamhetsområden  

Kommunfullmäktige

Stöd till politiska partier

Revision

Överförmyndarverksamhet

Ekonomiska fakta
Bokslut

2018
Budget

2018
Bokslut

2017

Budgetavvikelse mnkr – 0,3 0,0 – 0,2

Nettokostnad mnkr – 4,5 – 4,2 – 4,0

Investeringsvolym mnkr 0 0 0

ÅRETS RESULTAT
Avvikelsen är främst hänförlig till högre 
kostnader för gode män. 
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GEMENSAM VERKSAMHET

GEMENSAM VERKSAMHET

Kommunstyrelsen

Ordförande 

Christian Sonesson (M)

Kommundirektör

Per Almström

Nämndspecialister

Cecilia Jansson Intern service

Ann Rosell  Personal

Pontus Borgstrand  Exploatering

Bertil Persson Räddningstjänst

Henrik Lethin Stabskontor /Kommunikation

Verksamhetsområden

Nämnd och styrelse Konsumentvägledning

Stabskontor Näringslivsverksamhet

Valverksamhet Arbetsmarknadsenhet

Kommunikation Säkerhetsenhet

Fastighetssamordning Räddningstjänst 

Tillväxt, samhällsbyggnad Civilt försvar

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
Kommunstyrelsen har inte antagit några 
prioriterade mål år 2018 utöver antagna 
genomförandeplaner.

Ekonomiska fakta
(mnkr)

Bokslut
2018

Budget
2018

Bokslut
2017

Budgetavvikelse 3,3 0 – 3,3

Budgetavvikelse mark 56,5 0 48,2

Nettokostnad – 124,5 – 127,8 – 119,3

Nettokostnad mark 59,0 2,4 53,1

Totalt – 65,5 – 125,3 – 66,2

Investeringsvolym – 3,4 – 8,0 – 7,7

ÅRETS RESULTAT
Överskottet hänför sig till vinst från mark-
försäljningar i Sockerstan och på Vikhem. 
Resultatet är ett netto av försäljningspriset 
minus nedlagda kostnader för markköp, 
detaljplaneläggning, gatuutbyggnad med 
mera. Övriga verksamheter visar ett sam-
mantaget budgetöverskott om 3,3  främst 
förklarad av att budgeten för säkerhetsenhe-
ten avsett ett helår medan merparten av 
personalstyrkan rekryterats successivt, och 
att ett antal tjänster varit vakanta under 
rekrytering eller annan ledighet vilket med-
fört överskott.
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GEMENSAM VERKSAMHET

Nyckeltal antal
(antal)

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Bokslut
2016

Räddningstjänsten   

Antal utryckningar 
Staffanstorp 294  281 265 

Antal utryckningar 
Lomma 314 272 241

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Staffanstorps kommun medverkar sedan den 
1 mars i EU-projektet Bred kompetens 
Skåne. Projektet finansieras av Europeiska 
Socialfonden och målsättningen är att de 
organisationer som deltar ska arbeta med sin 
kompetensförsörjning och att utveckla sitt 
sätt att rekrytera. I årets ranking av det lokala 
företagsklimatet nådde Staffanstorps kom-
mun sin bästa placering hittills, plats sju 
bland Sveriges 290 kommuner. Rankingen 
utförs av Svenskt Näringsliv som en gång om 
året pekar ut var i landet det är mest gynn-
samt att starta och driva företag.

FRAMTIDEN
En viktig framtidsfråga är och kommer att 
fortsätta vara hur kommunerna kommer att 
klara bemanningen. Den yngre och äldre 
delen av befolkningen förespås fortsätta öka 
med ökad efterfrågan av kommunal service 

Resultatöverföring 
tom 2017 Budget 2018 Bokslut 2018

Differens 
budgetbokslut Ack resultat 2018

Kostsektionen 764 0 -1932 -1932 -1168

som följd. Detta sker samtidigt som stora 
grupper av våra medarbetare går i pension. 
Det råder redan idag brist på vissa yrkeskate-
gorier och rörligheten har ökat, vilket i sin 
tur medför att rekryteringen av nya medarbe-
tare är en ständigt pågående process

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

2018 års ackumulerade resultat slutade 
sämre än förväntat. För att täcka kända 
ökade engångskostnader till följd av verk-
samhetsövergången av förskolornas kök och 
medarbetare var Kostsektionens ambition 
och plan att använda sitt tidigare ackumulera-
de överskott på 764 tkr och att budget inför 
2019 skulle vara i balans med ett nollresultat. 
Att resultatet försämrades ytterligare är en 
kombination av en rad olika faktorer som till 
stor del ej kunnat förutses. Exempel på dessa 
är minskade intäkter från intern catering, EU 
bidrag och färre luncher inom fritidsverk-
samheten samt högre livsmedelspriser i 
kvartal 4 till följd av sommarens torka och 
högre transportkostnader efter nytt avtal. 
Kostsektionen har tagit fram en åtgärdsplan 
för hur underskottet ska kunna återbetalas 
under kommande treårsperiod.

Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp har en bred samlad 
kompetens för både förebyggande- och utryckningsverksamhet.
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TEKNISK VERKSAMHET

TEKNISK VERKSAMHET

Tekniska nämnden/Skattefinansierad verksamhet

Ordförande 

Björn Magnusson (L)

Nämndspecialist

Pontus Borgstrand

Verksamhetsområden

Teknisk nämnd

Gator, vägar och belysning

Parker, lekplatser, gång- och cykelvägar

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

Nämndservice Teknik

Kommersiell verksamhet

Kommunikationer

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
Den första delen av etapp 2 är klar, andra 
etappen kommer ske i samband med exploa-
teringsprojekt Hjärup NO3. Förebyggande 
åtgärder mot nedskräpning på allmän plats-
mark har genomförts. Tekniska avdelningen 
har en aktiv roll i framtagandet av detaljpla-
ner. Arbete med blåplanen har fortsatt under 
året.

Ekonomiska fakta
Bokslut

2018
Budget

2018
Bokslut 

2017

Budgetavvikelse mnkr 2,0 0 0,4

Nettokostnad mnkr -46,3 -48,4 -45,0

Investeringsvolym mnkr -35,6 -36,8 -18,4

ÅRETS RESULTAT
Snöröjningen kostade mindre än beräknat 
liksom det akuta underhållet. Kapitalkostna-
derna blev lägre pga förseningar i byggandet 
av Hjärups park samt ökade ersättningar från 
exploateringsverksamheten. Planerat under-
håll i gatuverksamheten har  varit på en låg 
nivå.

Nyckeltal kr
Bokslut

2018
Budget

2018
Bokslut

2017

Gator/vägar
Bruttokostnad kr/kvm 16 16 15

Parker/gång- och cykelvägar
Bruttokostnad kr/kvm 6 6 6

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Utbyggnaden av Hjärups park har fortsatt 
med delar av andra etappen. Uppbyggnaden 
av parkens grundstruktur kommer fortsätta 
och efter färdigställandet ska arbetet med 
aktivitetsytorna påbörjas. Inkomna medbor-
garförslag och önskemål ska vara med som 
underlag då ytornas funktion planeras.
Entreprenaden i 4-spårprojektet i Hjärup har 
påbörjats under året.

FRAMTIDEN
Kommunens höga exploateringstakt liksom 
utbyggnaden av 4-spår utmanar de personella 
resurserna men ger samtidigt möjlighet att 
förbereda och samordna en del planerade 
åtgärder. Framkomligheten i Hjärup kommer 
att försvåras kraftigt under 4-spårsutbyggnaden.
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TEKNISK VERKSAMHET

TEKNISK VERKSAMHET

Tekniska nämnden/Balansenhet VA

Ordförande 

Björn Magnusson (L)

Nämndspecialist

Pontus Borgstrand

Ekonomiska fakta
Bokslut

2018
Budget

2018
Bokslut

2017

Resultat mnkr 6,4 3,3 4,0

Investeringsvolym mnkr 40,4 -33,8 -24,7

Den varma och torra sommaren ledde till 
mycket hög vattenförbrukning som gav 
kraftigt ökade intäkter. Verksamhetens egna 
kapital är därmed positivt och behöver 
återställas till nollresultat inom en treårsperiod.

ÅRETS RESULTAT
Den varma och torra sommaren ledde till 
mycket hög vattenförbrukning som gav 
kraftigt ökade intäkter. Verksamhetens egna 
kapital är därmed positivt och behöver 
återställas till nollresultat inom en treårs-
period.

Nyckeltal kr
Bokslut

2018
Budget

2018
Bokslut

2017

Bruttokostnad kr/m3

köpt vatten 10 8 9

Bruttokostnad kr/m3 renat 
vatten 16 17 13

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Ledningsarbetena i 4-spårsprojektet startades 
upp under året. Arbetena är betydande för 
möjligheterna att fortsätta utbyggnaderna i 
Hjärup. Första utbetalningen till Trafikverket 
belastar årets investeringsbudget.

FRAMTIDEN
Verksamheten går nu in i en ny ekonomisk 
fas där det negativa kapitalet är bortarbetat 
och större resurser kan läggas på planerat  
underhåll. Detta för att i kommunen upprätt-
hålla ett långsiktigt och hållbart VA-system 
som anpassa till förändrat klimat.

Här växer nya Ängslyckans förskola fram i Hjärup.
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TEKNISK VERKSAMHET

TEKNISK VERKSAMHET

Den varma och torra sommaren ledde till 
mycket hög vattenförbrukning som gav 
kraftigt ökade intäkter. Verksamhetens egna 
kapital är därmed positivt och behöver 
återställas till nollresultat inom en treårsperiod.

Tekniska nämnden/Balansenhet Renhållning

Ordförande 

Björn Magnusson (L)

Nämndspecialist

Pontus Borgstrand

Ekonomiska fakta
Bokslut

2018
Budget

2018
Bokslut

2017

Resultat mnkr - 1,5 - 0,5 - 0,7

ÅRETS RESULTAT
Nytt avtal för hämtning av hushållsavfall har 
gett en högre kostnad. Personalkostnaderna 
har varit ovanligt höga på grund av arbete 
med upphandling av ny renhållningsentrepre-
nad. Utdelning från delägarskapet i SYSAV 
har minskat det negativa resultatet. Renhåll-
ningen har ett positivt eget kapital.

Nyckeltal kr
Bokslut

2018
Budget

2018
Bokslut 

2017

Avfall från hushållen, 
kg/inv 221 225 225

Avfall vid återvinnings-
central, kg/inv 321 370 348

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Ny entreprenör för renhållningen är upp-
handlad för åren 2020-2027.

FRAMTIDEN
Förslag till ny renhållningstaxa kommer att 
tas upp för politisk behandling under 2019. 
Förberedande arbete inför omställningen 
enligt renhållningsordningen och med ny 
entreprenör kommer pågå.

En helt ny mötesplats skapades när nya medborgarhuset 
tog form i gamla biblioteket på Blekingevägen
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Tre nya moderna vårdboenden för särskilt 
boende byggs i Staffanstorp. Här syns 
byggnationen av Sockerstans äldreboende 
med inflyttning första april 2019.
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SAMARBETSNÄMND 2

SAMARBETSNÄMND 2

Samarbetsnämnd 2

Ordförande 

Christian Sonesson (M)

Nämndspecialist

Per Almström

Verksamhetsområde

Fysisk och teknisk planering

Ekonomiska fakta
Bokslut

2018
Budget

2018
Bokslut

2017

Bugetavvikelse mnkr 0,1 0 0,1

Nettokostnad mnkr -1,6 -1,8 -1,7

Den varma och torra sommaren ledde till 
mycket hög vattenförbrukning som gav 
kraftigt ökade intäkter. Verksamhetens egna 
kapital är därmed positivt och behöver 
återställas till nollresultat inom en treårsperiod.

ÅRETS RESULTAT
De ökade intäkterna inom mätverksamheten 
har använts till inköp av instrument, verk-
samhetsutveckling och tillfälligt utökade 
personalresurser.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Implementering av verksamhetsutvecklingen  
har påbörjats. GIS-system för primärkartan 
och webbkarta har installerats och nya 
arbetsredskap liksom kartmodul för plane-
ring har inköpts. Geoinfo har medverkat i 
eller startat belysningskarta, driftkartor för 
gata och park samt utvärderat Geosecma 
moduler.

FRAMTIDEN
Geoinfoorganisationen kommer att fortsätta 
utveckla och fördjupa parternas samarbete 
genom samråd och samordning mellan 
samarbetskommunerna, Kävlinge och Staf-
fanstorp, med utgångspunkt från verksam-
hetsutvecklingen. Satsningar ska riktas både 
mot interna användare och medborgare. 
Under 2019 kommer fokus att ligga på att 
anpassa arbetssätt och rutiner för primärkar-
tesystemet som infördes i båda kommunerna 
under 2018.
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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 inkl bygglov

Miljö- och hälsoskydd

MÅLUPPFYLLELSE
Övergripande bedömning
12 överklagade bygglovsbeslut har slutligen 
avgjorts och vunnit laga kraft under 2018. 
Genomsnittlig handläggningstid för beviljat 
bygglov har varit 20 arbetsdagar.
I samtliga detaljplaner har samrådsmöten 
hållits, och i vissa fall har även dialogmöten 
utöver lagkraven hållits.
Tillsynsbesök och kontroller har i princip 
skett enligt antagen tillsyns- och kontrollplan. 
Kontrollskulden gällande livsmedel har 
arbetats bort.

Ekonomiska fakta
Bokslut

2018
Budget

2018
Bokslut

2017

Budgetavvikelse mnkr 0,5 0 0,9

Nettokostnad mnkr -2,3 -1,8 -0,9

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
Bokslut

2018
Budget

2018
Bokslut

2017

Miljö- och hälsoskydd, 
avgiftsfinansieringsgrad 32% 31% 31%

Bygglov, kostnads-
täckning 118% 90% 125%

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Tillgängligheten via besöks- och telefontider 
har setts över och ökat för medborgare och 
företagare. 
Detaljplanerna som antogs under 2018 har 
gett möjlighet till uppförande av ca 85 
bostäder. Den överklagade detaljplanen
Norra skolan har vunnit laga kraft sedan 
prövningstillstånd inte beviljats av mark- och 
miljööverdomstolen. Detaljplanen för Åtte-
vägen har överklagats och fått prövningstill-
stånd i ovan nämnda domstol.
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KULTUR- OCH FRITIDS-
VERKSAMHET

KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande 

Margareta Pauli (M)

Nämndspecialist

Arne Huseby

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 2018 
antagit några prioriterade mål utöver antagna 
genomförandeplaner.

Ekonomiska fakta
Bokslut

2018
Budget

2018
Bokslut

2017

Budgetavvikelse mnkr 1,1 0 1,0

Nettokostnad mnkr -47,3 -48,4 -47,5

Investeringsvolym mnkr 0 0 0

ÅRETS RESULTAT
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett 
överskott med 1083 tkr exkl resultatenheter-
na.

Överskottet beror främst på att musikaktö-
rerna haft färre antal elever än prognosticerat 
samt ett överskott avseende förvaltningsavta-
let. 

Allmänkultur har haft ökade kostnader för 
drift av nya medborgarhuset.

Under allmän fritidsverksamhet har lokalbi-
dragen ökat och ger ett underskott.
Biblioteket har haft behov av ytterligare 
medel under 2018 för ökade hyreskostnader 
samt kapitalkostnader.
Övriga verksamheter håller budget med 
mindre avvikelser. 

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
• Beslut om flytt av Ung i Staffanstorp.
• Invigning av Medborgarhuset.
• Upphandling av entreprenör Bowling.
• Påbörjat upprättande av kultur- och 

fritidsplan.
• Bidrag och stöd till föreningarna.
• Påbörjat utredning om Mer-öppet        

Staffanstorps bibliotek.
• Påbörjat utredning om kulturskola.
• Påbörjat utredning om kultur- och fritids-

check.

FRAMTIDEN
Under 2019 kommer flytten av Ung i Staffans-
torp genomföras. Byggnation av ny idrotts-
hall på Vikhem beräknas påbörjas. Café 
Rådhuset beräknas startas upp. 
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RESULTATENHETER Resultatöver-
föring tom 2017 Budget 2018 Bokslut 2018

Differens 
budget - bokslut Ack resultat 2018

Bibliotek 32 0 -30 -30 2

Musikskolan -729 0 -25 -25 -754

Bråhögsbadet 710 0 205 205 915

Ung i Staffanstorp - 0 257 257 257

Summa 13 0 407 407 420

SAMMANDRAG RESULTATENHETER
Ung i Staffanstorp har ett överskott tack vare 
mer intäkter än prognosticerat, en längre 
sjukskrivning samt stora statsbidrag som 
förstärkt verksamheten.

Bråhögsbadet har haft ökade intäkter med 
anledning av det fina sommarvädret, vilket 
också genererat något högre personalkostna-
der. Statsbidrag för avgiftsfri simskoleunder-
visning för elever i förskoleklass har genererat 

både ökade intäkter och personalkostnader.
Totalt genererar detta ett positivt resultat. 

Biblioteket visar på ett litet underskott som 
delvis förklaras av ökade kostnader på grund 
av flytt från gamla biblioteket till rådhuset.

Musikskolan visar ett underskott på grund 
av lägre intäkter från musikchecken. 

Personalkostnaderna har balanserats av ett 
statsbidrag som kunnat nyttjas till fullo.

Elever från samtliga musikchecksaktörer samlades i en gemensam kör för att 
fira invigningen av sina nya lokaler i nya medborgarhuset i augusti 2018.
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BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande 

Nino Vidovic (M)

Nämndspecialister

Krister Åkesson

Verksamhetsområden

Barn- och utbildningsnämnd

Förskoleverksamhet

Familjedaghem

Fritidshem

Förskoleklass

Grundskola Obligatorisk särskola

Gymnasieskola

Gymnasiesärskola

MÅLUPPFYLLELSE
Barn- och utbildningsnämnden har inte för 
2018 antagit några prioriterade mål utöver 
antagna genomförandeplaner.

Ekonomiska fakta
Bokslut

2018
Budget

2018
Bokslut

2017

Budgetavvikelse mnkr - 3,6 0 3,8

Nettokostnad mnkr -682,5 -677,1 -650,1

Investeringsvolym mnkr 0 0 0

 
ÅRETS RESULTAT
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett 
underskott med 3,6 mkr varav resultatenhe-
terna redovisar ett samlat överskott med 
+1,9 mkr. Nämndens underskott hänför sig 
till demografiska förändringar som framför-
allt finns under förskoleverksamheten, 
grundskoleverksamheten och gymnasieverk-
samheten. I takt med att antalet elever har 
ökat har även kostnaderna inom särskole-
verksamheten påverkats då fler elever succes-
sivt har fått tillhörighet till särskolan. Övriga 
verksamheter uppvisar ett sammantaget 
överskott. 

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Utbildningsförvaltningen har under året gjort 
organisationsförändringar i syfte att skapa en 
röd tråd i förvaltningen mellan förskola och 
skola. Det är generellt en ökad stabilitet på 
kommunenes förskolor och skolor, skolledar-
na för skolan upplever en mindre rörlighet på 
kommunens skolor jämfört med de senaste 
åren. 

Beslut om ny reviderad läroplan för för-
skolan togs under 2018 och arbetet har 
inletts för att implementera läroplanen och 
dess större fokus på undervisning.

Ett arbete med gemensamt framtagna 
underlag för pedagogisk professionsutveck-
ling har slutförts under året, underlaget 
kommer att användas för pedagogisk profes-
sionsutveckling och lönesamtal inom förvalt-
ningens verksamheter.  

Under 2018 fick förvaltningen in fem 
anmälningar från skolinspektionen, jämfört 
med tolv under 2017. Under året fanns även 
ett extra fokus på närvaron i skolan och 
rektorerna gjorde i större omfattning skol-
pliktsanmälningar till huvudman. Av dessa 
gick fyra vidare för utdömande av vite.

Trycket på att snabbt ordna skolplatser för 
nyanlända elever har ställt krav på en flexibel 
organisation. Hittills har kommunen ordnat 
skolplats för alla anvisade elever och kravet 
på att förse elever med studiehandledning 
har gjort att antalet studiehandledare har 
utökats inom vissa språk.

FRAMTIDEN
Staffanstorps kommun är inne i en utbygg-
nadsfas och utmaningen är att kunna erbjuda 
alla moderna och attraktiva förskole- och 
skolplatser. Utifrån befintliga befolknings-
prognoser kommer detta att vara en utma-
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ning inom de närmsta tio åren. Byggnation 
av nya enheter och renoveringar av befintliga 
kommer därmed att vara ett ständigt pågåen-
de arbete under de kommande åren. Under 
2019 kommer förskolelokalerna i Hjärup att 
förbättras genom att Ängslyckans förskola 
och Uppåkra förskola invigs. 

Ett prioriterat område de närmsta åren är 
att vara en attraktiv arbetsgivare, både gällan-
de att behålla befintlig personal och rekrytera 
ny personal. Kommunen deltar i samarbete 
med Länsstyrelsen i EU-projektet ”Bred 
kompetens”, där målen är att utifrån behov 
delta i kompetensutveckling avseende bred-
dad rekrytering och förändringsarbete. Inom 
ramen för en attraktiv arbetsplats har bl.a. ett 
arbete med fackliga parter inletts kring det 
nya läraravtalet. Utöver detta arbete är 
utbildningsförvaltningen mitt i ett föränd-
ringsarbete i syfte att höja kvaliteten i verk-
samheterna och bidra till en attraktiv arbets-
plats.

Den reviderade läroplanen som träder i 
kraft under 2019 kommer att innebära ett 
stort fokus på kommunens förskolor de 
närmsta åren. Arbetet underlättas genom att 
förskolorna är mitt i ett pågående arbete 
inom IFOUS (innovation, forskning och 
utveckling inom skola och förskola). 

Ytterligare utmaningar inom förskolan är en 
alltmer omfattande vistelsetid bland barnen 
samt ett ökat antal barn i behov av särskilt 
stöd, samtidigt som den nya regeringsförkla-
ringen för fram krav på minskade barngrup-
per. Även grundskolan står inför en rad 
förändringar de kommande åren. Det införs 
en garanti för tidiga stödinsatser som får 
konsekvenser för förskoleklassen, bl.a. dess 
tillgång till specialpedagoger i arbetet. 

Under 2018 har kommunens skolledare 
deltagit i utbildningen ”Leda digitalisering” 
som inriktar sig på den förändringsprocess 
som digitalisering av skolan innebär. Fokus 
har legat på att definiera vilka behov verk-
samheten har och planera för det vidare 
utvecklingsarbetet. Nya elevverktyg kommer 
att testas och utvärderas under året. 

SAMMANDRAG RESULTATENHETER
Resultatenheterna visar ett sammantaget 
överskott på 1,9 mkr vilket till stor del 
förklaras av återinlösen av digitala verktyg i 
samband med kommunens nya IT-avtal. Det 
är framförallt förskolorna som visar negativa 
resultat vilket till stor del kan förklaras av 
omställningskostnader när höstens barnantal 
blev lägre än väntat. 

Redovisas i tkr
Resultatöver-

föring tom 2017 Budget 2018 Bokslut 2018
Differens 

budget - bokslut
Ack resultat 

2018

Annero/Borggård 520 0 794 794 1 314

Baldersskolan -660 0 -216 -216 -876

Borggård/Kyrkbyns förskolor -800 0 -436 -436 -1 236

Hagalidskolan -220 0 1 425 1 425 1 205

Hjärup/Tottarps skolor 750 0 -458 -458 292

Hjärupslundsskolan 400 0 1 439 1 439 1 839

Lapptäcket/Ängslyckans förskolor 0 0 253 253 253

Mellanvångsskolan -800 0 758 758 -42

Mellanvångens förskola -210 0 -403 -403 -613

Ryttarebyn/Önsvala förskolor -170 0 -858 -858 -1 028

Stanstorp/Kyrkheddinge skola 590 0 -30 -30 560

Stationsbyn/Åkervindans förskolor -800 0 -249 -249 -1 049

Uppåkraskolan 358 0 -123 -123 235

Summa -1 042 0 1 894 1 894 852
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Socialnämnden

Ordförande 

Liliana Lindström (M)

Nämndspecialister

Tf Leila Misirli

Verksamhetsområden

Politisk verksamhet

Föreningsbidrag

Gemensam verksamhet - Socialtjänst

Individ- och familjeomsorg

Socialpsykiatri

Vård och omsorg om äldre

Vård och omsorg om funktionshindrade

Ekonomiska fakta
Bokslut

2018
Budget

2018
Bokslut

2017

Budgetavvikelse mnkr -7,8 0 -8,4

Nettokostnad mnkr -314 -307 -275

Investeringsvolym mnkr 0 0 0

ÅRETS RESULTAT
Socialnämnden redovisar ett underskott på 
totalt 7,8 mnkr för år 2018. De största 
avvikelserna finns inom individ- och famil-
jeomsorgens verksamhetsområden, och då 
främst inom området etablering och vägled-
ning. Underskott finns även inom verksam-
heten vård- och omsorg om äldre och beror i 
huvudsak på ökade kostnader för särskilda 
boenden, samt inom gemensamma verksam-
hetsmedel där samlande av IT-kostnader 
under året är en av orsakerna. 

Nyckeltal kr
Bokslut

2018
Budget

2018
Bokslut

2017

Familjehem kostnad/ vårddygn
Barn och Ungdom 1 056 589 1 163

Kostnad vårddygn/ vuxna 2 564 2 251  2 497

Kostnad vårddygn/ barn 7 905 4 953 4 654

Klöverlyckan 645 909 634 636 586 636

Magnoliagården 668 463 614 108 551 085

Pilegården 638 687 708 125 631 219

SFB, kostnad/person 219 086 312 121 299 313

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER
Individ- och familjeomsorgen
Antal vårddygn har ökat inom både ung-
doms- och vuxenvård totalt sett över de 
senaste åren. Under 2018 har ett mycket 
aktivt arbete med att kartlägga och inventera 
alternativa vårdformer resulterat i att antal 
vårddygn på institution för barn och unga 
minskat med 369 dygn. De ungdomar som 
varit placerade under 2018 har i mycket hög 
grad haft en sådan komplex problematik med 
droger, psykisk ohälsa och kriminalitet att 
fler placeringar gjorts med stöd av LVU samt 
att placering på SIS institutioner varit nöd-
vändiga. Dessa placeringar är väldigt kost-
samma vilket har resulterat i ett underskott i 
verksamheten om 2,7 mnkr.

Under 2018 har antalet hushåll som erhållit 
ekonomiskt bistånd minskat något. Dock har 
kostnaden per hushåll ökat, något som märks 
i många kommuner i landet. Anledningen är 
höjd riksnorm samt ökade boendekostnader. 
Totalt sett ingen avvikelse inom verksamhets-
området.

Bristen på bostäder i kommunen leder till 
dyra, tillfälliga boendelösningar av olika slag. 
Kommunens intäkter minskar dessutom då 
de anvisade nyanlända i allt högre grad 
folkbokförs i andra kommuner då deras 
tillfälliga boendelösning ofta finns utanför 
Staffanstorps kommun. Den boendekoordi-
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natortjänst som tillsattes i augusti 2018 har 
bidragit till att underskottet (-5,1 mnkr) trots 
allt är mindre än förväntat.

Vård och omsorg:
Under året har satsningar gjort på att införa 
system för digitala signeringar av läkemedel 
och nyckelfria lås inom hemtjänsten. Vid 
årsskiftet 2018/2019 finns en kö på 40 
personer som väntar på att flytta in på 
SÄBO. Kommunen har upphandlat korttids-
platser för att kunna erbjuda i väntan på att 
nya boenden öppnar 2019. Arbete med att 
anpassa verksamheterna till hälso- och 
sjuvårdsavtalet med Region Skåne samt lagen 
gällande samverkan vid utskrivning har 
pågått hela året. Satsningar har gjorts på en 
utveckling av myndighetsenheten – med 
förbättrad tillgänglighet och system för att 
hantera inkommande ärenden och uppfölj-
ningar på ett optimalt sätt.

FRAMTIDEN
Socialnämnden är sedan 1 januari 2019 
uppdelad i arbetsmarknadsnämnden och 
omsorgsnämnden. 

Den nya arbetsmarknadsnämnden står 
inför utmaningen att skapa en effektiv och 
resultatskapande verksamhet för kommunens 
arbetsmarknadsfrågor samt fortsätta utveckla 

arbetet inom individ- och familjeomsorgens 
verksamhetsområde. Ett viktigt arbete 
framöver är att satsa på digitala lösningar, 
som t ex automatiserad biståndshandlägg-
ning och digitalt hjälpmedel för att kontroll-
era nykterhet. Boendesituationen för främst 
kommunens nyanlända påverkar nämndens 
arbete och kostnader både på kort och på 
lång sikt. 

För omsorgsnämnden innebär befolk-
ningsutvecklingen i Staffanstorp att volymen 
av stöd och vård i olika former behöver 
fortsätta öka under de närmaste åren. 

När de nya särskilda boendena öppnar 
förväntas behovet av boende vara tillgodo-
sett för de kommande tio åren, och den kö 
som funnits i kommunen under flera år 
förväntas försvinna. Arbetet med att testa 
och införa olika former av välfärdsteknik 
fortsätter, bl a med test av medicinpåminna-
re. Under 2019 ska den kommunala korttids/
växelvården privatiseras, genom upphandling 
och verksamhetsövergång.

Gemensamt för både nämnderna är vikten 
av att säkra personalförsörjning och perso-
nalkontinuitet. Att vara en attraktiv arbetsgi-
vare är en förutsättning för att i framtiden 
skapa förutsättningar att rekrytera och 
behålla kompetent personal. 
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KONCERNEN STAFFANSTORPS CENTRUM

Ordförande

Staffan Linde (M)

Verkställande direktör

Göran Sturesson

RESULTATRÄKNING
(Redovisas i tkr) Bokslut 2018 Budget 2018 Bokslut 2017

INTÄKTER 208 309 207 280 188 214 

KOSTNADER    

Drift och underhåll -75 406 -82 948 -62 600 

Övriga externa kostnader -11 766 -4 906 -9 972 

Personalkostnader -28 004 -25 459 -23 978 

Avskrivningar -47 086 -47 880 -49 140 

Övriga rörelsekostnader -1 000 -300 -1 262 

Summa kostnader -163 262 -161 493 -146 952 

Rörelseresultat 45 047 45 787 41 262 

Ränteintäkter 167 30 94 

Resultat övriga värdepapper 134  2 

Räntekostnader -29 736 -34 738 -32 077 

 Summa finansnetto -29 435 -34 708 -31 981 

Resultat före skatt 15 612 11 079 9 281 

Skatt -3 287 0 -1 951 

Resultat efter skatt 12 325 11 079 7 330 

VERKSAMHETSSAMMANDRAG
(Redovisas i tkr)

Bokslut 2018 Budget 2018

Intäckter Kostnader
Resltat 

före skatt Intäckter Kostnader
Resltat 

före skatt
Avvikelse-

netto

Staffanstorps Centrum AB   7 460 -7 380 80 8 650 -8 650 - 80

Staffanstorps Energi AB 49 088 -49 047 41 46 005 -36 805 9 200 9 159

Staffanstorps Finät AB 8 630 -6 527 2 103 8 883 -9 503 -620 2 723

Staffanstorps AB inkl Stanstad 20 768 -19 657 1 111 16 182 -19 406 -3 224 4 335

Staffanstorps Kommunfastigheter AB 148 082 -135 385 12 697 145 110 -137 610 7 500 5 197

Koncernelimineringar -26 427 26 007 -420 -17 550 15 773 -1 777 1 357

Koncern 20 7601 -19 1989 15 612 207 280 -196 201 11 079 4 533
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KONCERNEN STAFFANSTORPS CENTRUM

MÅLUPPFYLLELSE Helt 
uppfyllt

Delvis
uppfyllt

Ej
uppfyllt Kommentarer

STAFFANSTORPS CENTRUM

Bolaget ska äga och förvalta sådana aktiebolag 
enligt 2 kap 7§ Kommunallagen drivs för att tillhan-
dahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt 
medborgarna i Staffanstorps kommun.

•

Bolaget äger 100% av aktierna i bolagen Staf-
fanstorps Energi AB, Staffanstorps Fibernät AB 
och Staffanstorpshus.

Bolaget ska vid behov tillhandahålla administrativa 
tjänster åt Staffanstorps kommun. Detta ska ske mot 
skälig marknadsmässig ersättning.

•

Bolaget har under början av året tillhandahållit 
faktureringstjänster inom VA åt kommunen. 
Detta ligger nu i dotterbolaget Staffanstorps 
Energi AB.

STAFFANSTORPS ENERGI AB

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 lång-
siktig stabil leverans av energi.

Utveckla elnätet på ett sätt som är el-, drift- och 
personsäkert.

•
Investeringar och reinvesteringar görs i teknik 
som har hög drift- och personsäkerhet.

Återinvesteringstakten i elnätet ska vara av sådan 
omfattning att en långsiktig stabil leverans av elen-
ergi kan säkerställas.

•
Bolagets långsiktiga mål är en reinvesteringstakt 
på 60 år och bolaget budgeterar efter detta 
mål.

Bibehålla reservkraftverk så att den totala reservkraf-
ten inte understiger vad den är vid dessa ägardirek-
tivs antagande 
 (ca 1 MW).

•

Tillgången till reservkraft överstiger målet.

Staffanstorps Energi ska miljöcertifieras. • Bolaget arbetar på ett miljöcertifierat arbetssätt.

STAFFANSTORPS FIBERNÄT AB

Äga och bygga ut det befintliga kommunala fiber-
nätet.

•
Bolaget äger sedan 1 januari 2017 det kommu-
nala fibernätet.

Uppgradera fibernätet till ett s.k. öppet stadsnät, 
enligt de kriterier och förutsättningar som beskrivs i 
Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun.

•
Bolagets byggnation av ett öppet stadsnät fort-
går i enlighet med Bredbandsstrategin.

Prioriteringar vid utbyggnad ska göras utifrån den 
sammanlagda samhällsnyttan av varje insats.

•
Anslutningsgraden styr prioriteringen.

STAFFANSTORPSHUS AB

Främja bostadsförsörjningen i syfte att bidra till en 
befolkningsökning och framtida rekryteringsbas för 
kommunens arbetsmarknad genom att tillhandahål-
la goda bostäder.

•

Bolaget äger 28 fastigheter som hyrs ut som 
hyresrätter.

Ta miljömässiga hänsyn i alla beslut, både avseende 
nyproduktion och befintligt bestånd.

•
Bolaget har väl implementerade rutiner som 
säkerställer miljöhänsynen.

Äga och förvalta vindkraftverk.
•

2012 förvärvades ett vindkraftverk och detta 
förvaltas nu av bolaget.

STAFFANSTORPS KOMMUNFASTIGHETER AB

Fortsatt ha som föremål för sin verksamhet att för-
värva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter 
eller tomträtter med kommunala verksamhetslokaler 
och därtill hörande kollektiva anordningar.

•

Kärnverksamheten i bolaget är att förvärva, av-
yttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller 
tomträtter med kommunala verksamhetslokaler 
och därtill hörande kollektiva anordningar.

Förse kommunens verksamheter med för ändamålet 
lämpliga lokaler. •

Löpande genomgångar sker med kommunens 
tjänstemän för att upprätthålla kommunens 
behov av ändamålsenliga lokaler.

Sänka energiförbrukningen i bolagets fastigheter.
•

Energiförbrukningen rapporteras årligen till 
styrelsen och man arbetar aktivt med att sänka 
energiförbrukningen.

Ha en väl utvecklad organisation med kapacitet att 
utveckla projekt enligt punkt 14 och 15.

•
Projektorganisationen i bolaget är väl rustad för 
att utveckla projekt enligt punkt 14 och 15.

Äga och förvalta vindkraftverk för sin egen elför-
brukning.

•
2012 förvärvades ett vindkraftverk och detta 
förvaltas nu av bolaget.

Ta miljömässiga hänsyn i alla beslut, både avseende 
nyproduktion och befintligt bestånd.

•
Bolaget har till största delen väl implementerade 
rutiner som säkerställer miljöhänsynen.
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ÄGARDIREKTIV OCH MÅLUPPFYLLELSE
Staffanstorps Centrum AB är moderbolag i 
bolagskoncernen. Koncernen består av 
bolagen Staffanstorps Energi AB, Staffans-
torps Fibernät AB, Staffanstorpshus AB, 
Staffanstorps Kommunfastigheter AB samt 
Förvaltningsbolaget Stanstad II KB. Bolagen 
i koncernen har som huvudverksamhet:

• 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 
RÄKENSKAPSÅRET
Staffanstorps Energi AB
Under året har bolaget investerat i kablifie-
ring av högspänningsnätet (nedgrävning av 
luftledningar) i ytterkanterna av samhället 
och på landsbygden enligt följande sträckor: 
Djurslöv - Särslövs Kyrka - Särslöv Ö - Särs-
löv, totalt 1847 meter. Bolaget har reinveste-
rat i 3 nätstationer i detta område. Bolaget 
har även nyinvesterat i Vikhem IV. Nyinves-
teringen i detta område har krävt stora 
resurser både materiellt och personellt. 3 
nätstationer har installerats i detta område. 
Bolaget har även nyinvesterat i Sockerbruks-
området. Nyinvesteringen i detta område har 
i dagsläget varit 1 nätstation samt hög- och 
lågspänningskablar för att försörja det nya 
äldreboendet med kraft. Upphandlingen av 
ny mätvärdesinsamlingsoperatör har genom-
förts. Uppdraget sköts nu av One-Nordic 

AB. Insamlingen av debiteringsklara mätvär-
den ligger på 99,5 procent vilket är mycket 
bra.

Staffanstorps Fibernät AB
Landsbygdsprojektet som innefattar Grevie, 
Nordanå, Djurslöv och Särslöv kommer att 
avslutas under 2019. Nyproduktion är fort-
satt en stor del av verksamheten. Vid årsskif-
tet var 3247 kunder (2800 kunder) anslutna 
till fibernätet. Den svenska bredbandstrategin 
som säger att 2015 skall 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. Staffans-
torpshus och Folksam har överenskommit 
om att upprätta en rapport över de kvarva-
rande separeringsåtgärderna gällande angö-
ring till fastigheterna, parkeringsplatser och 
förbindelser, ledningar för vatten och avlopp 
samt ytterbelysning och kabel-TV. Folksam 
har tillsatt en extern projektledare och Staf-
fanstorpshus har tagit hjälp av jurist. Arbetet 
har pågått även under 2018, där man har 
kommit fram till en lösning. Denna lösning 
har presenterats för de boende inom område 
C och D på Åkershusområdet på två separata 
möten. Mötet utmynnade i att de boende ej 
godtog den lösning som framtagits av Folk-
sam och Staffanstorpshus. Fastighetschef  
och teknisk chef  som har varit representan-
ter för Staffanstorpshus kom då överens om 
att presentera åtgärdsförslaget för ny VD 
som tillträder 1 april för att försöka komma 
vidare i ärendet. 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 tillträda kan ske. 
Sanering är ej utförd 2018 vilket innebär att 
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marken ännu inte överlåtits. 
Fastigheten Stanstorp 1:168 (Valhallavägen 

21) är såld. Köpekontraktet undertecknades 
2016 och tillträdesdagen var planerad till 
170720, men sköts fram till 2018 på grund av 
ändrad tidsplan för detaljplansarbete. Fastig-
heten är överlåten under 2018.

Fastigheterna Hjärup 9:15-19 ingående i 
projekt Äppelhagen är avyttrade och tillträde 
har skett under 2018. Bokföringsmässig 
reasvinst uppgår till 4,9 mnkr för denna 
fastighet.

Dialog om framtida exploatering av områ-
det Annero pågår med kommunen. Planen är 
att utveckla området till bostäder. 

Bolaget har under 2018 arbetat med olika 
förslag på hur man kan utveckla marken i 
Hjärup (Hjärup 4:281) på bästa sätt. Inget 
konkret finns för närvarande.

Beslut om lokalisering och beställning av 
ny badanläggning togs i KF 180319. Avtal 
mellan SKF AB och kommunen signerades 
190121 för nyproduktion av badhusanlägg-
ning. Avtalet kommer att leda till en pro-
gramhandling med preliminär hyresberäkning 
och preliminär tidplan som lyfts för politiskt 
beslut före igångsättning av projektering och 
produktion.

När det gäller projektet Kulturlyftet blev 
Rådhuset klart i sin helhet per 171231. 
Biblioteket flyttade in och öppnades för 
allmänheten under året. Det nya medborgar-
huset med musikskola blev klart i slutet på 
sommaren 2018.

Pågående nyproduktion av 12 avdelnings 
förskola, Ängslyckans Förskola i Hjärup, 
håller på att färdigställas till juni 2019. På del 
av marken finns evakueringslokaler placerade 
och därför kommer markarbetena först 
kunna färdigställas på denna markyta efter att 
dessa är flyttade.

Programhandling har påbörjats för nypro-
duktion av Norra Skolan F-6 (F-9) till 550 
elever och planeras gå upp politiskt i maj för 
beslut om fortsatt projektering och nypro-
duktion.

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-
get åtta husvagnar som ägs av kommunen 
och tre servicebodar som hyrs in.

EKONOMI
Resultatanalys koncernen
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 
15,6 mnkr (9,3). Budgeterat resultat för 
koncernen uppgick till 11,1 mnkr.

Det högre resultatet förklaras bl.a av 
intäktsökning på 20,1 mnkr samtidigt som 
rörelsens kostnader ökade med 16,3 mnkr.  
Intäktsökningen beror bl.a. på flera poster av 
engångskaraktär, exempelvis reavinster vid 
försäljning av byggnader och mark. 

Räntekostnaderna för koncernen minskade 
med 2,3 mnkr trots nyupplåning på 100 
mnkr under året, beroende på en lägre 
snittränta. Drift- och underhållskostnaderna 
ökade från 62,6 mnkr till 75,4 mnkr. Ökning-
en beror till stor del på högre kostnader för 
SKF avseende underhåll samt högre kostna-
der för el och VA. Övriga externa kostnader 
har uppgått till 11,8 mnkr (10,0). Ökningen 
beror delvis på inhyrda lokaler i form av 
paviljonger, bodar vid husvagnar och bostä-
der. Personalkostnaderna uppgick till 28,0 
mnkr (24,0). Personalstyrkan har ökat med 4 
personer. Av- och nedskrivningar av materi-
ella anläggningstillgångar uppgick till 47,1 
mnkr (49,1).

Totalt sett för hela koncernen fastighets-
portfölj föreligger inget nedskrivningsbehov. 
Det har dock gjorts nedskrivning på en 
fastighet där detta erfordrades. Samtidigt har 
tidigare gjorda nedskrivningar kunnat återfö-
ras på en annan fastighet. Resultateffekten av 
gjord nedskrivning och återförd nedskrivning 
uppgår till 1,3 mnkr.
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Balansanalys koncernen
Balansomslutningen uppgick till 1 524 mnkr 
(1 392). Ökningen beror på investeringar och 
ökning av bankmedel samtidigt som nyupplå-
ning på 100 mnkr har skett under året.

Likvida medel uppgick vid årets slut till 
102,4 mnkr (72,8), av detta redovisas 102,4 
mnkr (72,5) som fordran på Staffanstorps 
kommun. Fordran avser tillgodo på koncern-
kontot.

Koncernens totala lånevolym uppgick till 
1 219 mnkr (1 119) och avser lån hos Kom-
muninvest. 

Kassaflödesanalys koncernen
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
var -171,6 mnkr (347,3). 

Årets investeringar i materiella anlägg-
ningstillgångar uppgick till 121,8 mnkr (95,4) 
medan sålda/utrangerade materiella anlägg-
ningstillgångar uppgick till 11,8 mnkr (0,9). 

Kassaflödet från finansieringsverksam-
heten var 311,3 mnkr (-256,3) och avser 
nyupptagning av lån.

Likvida medel förändrades under året med 
29,6 mnkr (-3,6).

Finansiering koncernen
Koncernens lånevolym utgörs av långfristiga 
lån hos Kommuninvest om 1 219 mnkr 
(1 119). Samtliga lån har kommunal borgen 
som säkerhet. Koncernen hanterar ränteris-
ken i låneportföljen med finansiella deri-
vat-instrument och använder ränteswapar för 
att få en rimlig och väl avvägd ränterisk i 
skuldportföljen. Ränteswapvolymen uppgår 
till 900 mnkr (900) vid årets slut.

Den genomsnittliga räntan för låneportföljen 
uppgick vid årsskiftet till 2,63 procent (2,95 
procent).

Resultatet från finansiella investeringar har 
uppgått till -29,4 mnkr (-32,0). Resultatet från 
övriga värdepapper uppgick till 134,0 kkr 
(2,0). Räntekostnaderna inklusive kommunal 
borgensavgift och övriga finansiella kostna-
der uppgick till 29,7 mnkr (32,1).

Fastigheter koncernen
Bolagen i koncernen som innehar förvalt-
ningsfastigheter har under året genomfört en 
intern marknadsvärdering av fastighetsbe-
ståndet. Värderingen har gjorts med hjälp av 
kassaflödeskalkyler i analysverktyget Datscha. 
Underlaget för värderingen har varit de 
framtida hyresintäkterna för fastigheterna 
samt schabloniserade drift- och under-
hållskostnader. 

Internvärderingen resulterade i ett mark-
nadsvärde om ca 1 327 mnkr. Totalt sett för 
hela fastighetsportföljen föreligger inget 
nedskrivningsbehov. Det har dock gjorts 
nedskrivning på en fastighet där detta erfor-
drades. Samtidigt har en tidigare gjord ned-
skrivning kunnat återföras till sin helhet på 
en fastighet. 

Resultateffekten av gjord nedskrivning och 
återförd nedskrivning uppgår till 1,3 mnkr.

Nyckeltal koncern
Bokslut 

2018
Bokslut 

2017

Soliditet 11,8% 12,0%

Avkastning på totalt kapital 3,0% 3,0%

Avkastning på eget kapital 8,7% 5,5%
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Investeringssammandrag
(tkr)

Bokslut
2018

Budget
2018

Avvikelse
2018

Staffanstorps Energi AB 13 916 15 600 -1 684

Staffanstorps Fibernät AB 20 175 25 645 -5 470

Staffanstorps Kommun-
fastigheter AB 101 800 94 850 6 950

Stanstad II KB - - -

Elimineringar -1 428 - -1 428

Summa 134 463 136 095 -1 632

MEDARBETARE

PERSONALSTATISTIK
(Redovisas i tkr)

Bokslut
2018

Bokslut
2018 Förändring i tkr Förändring i %

Arvode till förtroendevalda 463 448 15 3,3

Löner till arbetstagare 18 183 15 876 2 307 14,5

- därav övertid 451 511 60 -11,7

- därav sjuklön 17 9 8 88,9

- därav OB-tillägg - - - -

- därav jour och beredskap 371 356 15 4,2

Personalsociala kostnader 9 082 6 924 2 158 31,2

Personalomkostnader 654 730 76 -10,4

Summa personalkostnader 28 382 23 978 4 404 18,4

INVESTERINGAR
Årets investeringar i koncernen uppgår till 
134,5 mnkr (100,9). 

Staffanstorps Energi AB
Årets inköp avseende investeringsverksam-
heten uppgick till 13,9 mnkr (12,8 mnkr). 

Under året har bolaget investerat i kablifie-
ring av högspänningsnätet (nedgrävning av 
luftledningar) i ytterkanterna av samhället 
och på landsbygden enligt följande sträckor: 
Djurslöv - Särslövs Kyrka - Särslöv Ö - 
Särslöv, totalt 1847 meter.

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.

Bolaget har reinvesterat i 3 nätstationer i 
detta område.

Bolaget har även nyinvesterat i Vikhem IV. 
Nyinvesteringen i detta område har krävt 
stora resurser både materiellt och personellt. 
3 nätstationer har installerats i detta område.
Entreprenörerna har påbörjat husbyggnatio-
ner i delar av området vilket kommer att 
kräva ytterligare resurser vid inkoppling av 
nya elserviser.

Bolaget har även nyinvesterat i Socker-
bruksområdet. Nyinvesteringen i detta 
område har i dagsläget varit 1 nätstation samt 
hög- och lågspänningskablar för att försörja 
det nya äldreboendet med kraft.

Staffanstorps Fibernät AB
Akeas projekt på landsbygden som innefattar 
Grevie, Nordanå, Djurslöv och Särslöv 
kommer att avslutas under 2019. Nyproduk-
tion är fortsatt en stor del av verksamheten. 
Under 2018 har bolaget påbörjat ett område 
som skall utföras i egen regi.

Under året har investeringar i optoanlägg-
ningar för 20,1 mnkr utförts (28,7 mnkr). 

Staffanstorps Kommunfastigheter AB
Årets investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar uppgick till 101,8 mnkr (57,0), där 
Kulturlyftet och Ängslyckans förskola är de 
största posterna.
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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 vat-
tenrening. Den anmälningspliktiga och 
tillståndspliktiga verksamheten motsvarar ca 
6 procent av bolagets nettoomsättning.

Staffanstorps Energi AB arbetar på ett 
arbetssätt som motsvarar ett miljöcertifierat 
arbetssätt. Bolaget har gjort en inventering av 
de miljörisker som finns. En handlingsplan är 
framtagen 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.

Bolagskoncernens kontrollområden år 
2018 har varit inriktade på behörigheter och 
attest, budgetuppföljning, hyreskontrakt vid 
nyproduktion, intäkter och kravrutiner, 
finansiering, underhåll av fastigheter, hyres-
modellen, avbrottsrisk, representation, risk 
för arbetsplatsolyckor, kompetens och inköp. 

Totalt har bolagskoncernen 69 punkter      
i sina internkontrollsprogram.

Staffanstorps Centrum AB har 15 punkter i 
sitt internkontrollsprogram. Av dessa be-
dömdes 10 punkter som Mycket god och 5 
punkter som God.

Staffanstorps Energi AB har 16 punkter i 
sitt internkontrollsprogram. Av dessa be-
dömdes 8 punkter som Mycket god, 7 punk-
ter som God samt 1 punkt som Tillfredsstäl-
lande. Som tillfredsställande bedömdes 
punkten Risk för arbetsplatsolyckor. Anled-
ningen till bedömningen är att bolaget inte 
fullt ut arbetar enligt Systematiskt arbetsmil-
jöarbete (SAM).

Staffanstorps Fibernät AB har 10 punkter i 
sitt internkontrollsprogram. Av dessa be-
dömdes 6 punkter som Mycket god, 3 punk-
ter som God samt 1 punkt som Tillfredsstäl-
lande. Som tillfredsställande bedömdes 
punkten Risk för arbetsplatsolyckor. Anled-
ningen till bedömningen är att bolaget inte 
fullt ut arbetar enligt Systematiskt arbetsmil-
jöarbete (SAM).

Staffanstorps Kommunfastigheter AB har 
18 punkter i sitt internkontrollsprogram. Av 
dessa bedömdes 6 punkter som Mycket god, 
10 punkter som God, 1 punkt som Tillfreds-
ställande samt 1 punkt som Svag. Som 
tillfredsställande bedömdes punkten Risk för 
arbetsplatsolyckor. Anledningen till bedöm-
ningen Tillfredsställande är att bolaget inte 
fullt ut arbetar enligt Systematiskt arbetsmil-
jöarbete (SAM). Som svag bedömdes punk-
ten Uppföljning av större investeringar. 

Staffanstorpshus AB har 10 punkter i sitt 
internkontrollsprogram. Av dessa bedömdes 
6 punkter som Mycket god samt 4 punkter 
som God.

FRAMTIDA UTVECKLING
Staffanstorps Energi AB kommer även 
framledes att ha ett fokus på hög leve-
ranskvalitet i elnätet. Detta är säkerställt 
genom att investeringsvolymen successivt har 
höjts för att hamna på en omsättningshastig-
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het i nätet på ca 60 år. Under kommande 
10-15 årsperiod står bolaget inför stora 
investeringar i form av nya fördelningsstatio-
ner samt nytt mätinsamlingssystem där 
utgifter för detta sprids under perioden.

En långsiktig plan för hur elnätet kommer 
att förstärkas under de närmaste 5-10 åren är 
upprättad.

Staffanstorps Fibernät AB kommer under 
2019 att arbeta med landsbygden samt att nå 
djuptäckning i Staffanstorps tätort genom 
byggnation i centrumområdet. Bolaget 
kommer att skapa anslutningar ut från- och 
till kommunen genom samarbete med bland 
annat Kraftringen AB och Burlövs kommun. 
2020 beräknas bolaget ha totalt ca 4 000 - 
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 har under de senaste 
åren till största delen genomfört det föränd-
ringsarbete som angavs i ägardirektiven, dvs. 
att avyttra hyresbostäderna till de boende 
eller till annan fastighetsförvaltare.

Under 2019 planerar Staffanstorps Kom-
munfastigheter:
• Fortsatt byggnation och färdigställande 

av ny förskola, Ängslyckans Förskola.
• Detaljplanarbete och planering av exploa-

tering efter Anneroskolan.
• Fortsätta projektering av en ny skola, 

Norra Skolan.
• Programhandlingar startas för nytt 

badhus.

Den nya säkerhetsenheten på plats i Staffanstorps kommun. 
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REVISIONSBERÄTTELSE 
FÖR ÅR 2018

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har 
granskat den verksamhet som bedrivs i 
styrelse och nämnder och genom utsedda 
lekmannarevisorer även verksamheten i 
kommunens företag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att 
verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. De ansvarar 
också för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll samt återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska 
verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits 
enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de 
lagar och föreskrifter som gäller för verksam-
heten.

 
Granskningen har utförts enligt kommu-

nallagen, kommunens revisionsreglemente 
och god redovisningssed i kommunal verk-
samhet. Granskningen har genomförts med 
den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning.

Kommunfullmäktige beslutade om att 
införa fullfonderingsmodellen 2012-06-11 § 
95. Kommunfullmäktige har i enlighet med 
detta beslut fastställt bokslut för åren 2013 
till 2017.

Detta beslut innebär att kommunen inte 
följer lagen om kommunal redovisning, kap. 
5 § 4, pensionsutbetalningar. I revisionsberät-
telsen för år 2013, år 2014, år 2015, år 2016 
samt år 2017 framförde vi att balansräkning-
en inte är upprättad enligt kommunal redo-
visningslag. 

Vi konstaterar att kommunstyrelsen även i 
årsredovisningen för år 2018 bryter mot den 
kommunala redovisningslagen, kap. 5 § 4, 
pensionsutbetalningar. 

Mot bakgrund av ovan riktar vi ånyo en 
erinran mot kommunstyrelsen avseende 
årsredovisningen för år 2018.

Vi förordar att fullmäktige omprövar 
tidigare fattat beslut angående införande av 
fullfonderingsmodellen för att inte bryta mot 
den kommunala redovisningslagen kap. 5 § 4, 
pensionsutbetalningar. 

Enligt ovan konstaterar vi att balansräk-
ningen i årsredovisningen för år 2018 inte 
följer gällande kommunal redovisningslag 
och ger därmed inte ger en rättvisande bild 
av tillgångar, avsättning, skulder och eget 
kapital.

 
Vi bedömer att kommunstyrelsen och 

nämnder har bedrivit sina verksamheter på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. 
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Avseende måluppfyllelsen gällande god 
ekonomisk hushållning bedömer vi denna 
sammantaget som god.

Vi anser att det är av största vikt att kom-
munstyrelsen, med tanke på sin uppsiktsplikt, 
framledes fortsätter att vidta åtgärder för att 
säkerställa en positiv balans mellan intäkter 
och löpande driftskostnader. 

Staffanstorp 2019-04-11

__________________            _____________________  
Thomas Schiffer                        Gert-Inge Hanshammar

__________________            _____________________  
Lennart Svensson                       Stefan Knutsson

__________________   
Anders Isaksson

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Bilaga 1 Revisorernas redogörelse för år 2018
Bilaga 2 Sakkunnigas rapport - Granskning av årsredovisning 2018
Bilaga 3 Granskningsrapport Staffanstorps Centrum AB
Bilaga 4 Granskningsrapport AB Malmöregionens avlopp

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar leda-
möterna i styrelser och nämnder ansvarsfrihet. 

Med hänvisning till vad som ovan anförts 
(kommunala redovisningslagen kap. 5 § 4, 
pensionsutbetalningar) angående pensionsre-
dovisningen tillstyrker vi inte att kommunens 
årsredovisning för år 2018 godkänns.
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