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KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL
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Frihet och trygghet i ett attraktivt Staffanstorp
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Styrmodellen
De av kommunfullmäktige fastställda målen är en del i Staffanstorps kommuns
styrmodell. De samlade målen består av ett antal politikområden som påverkar
samhällsutvecklingen genom verksamhetsmässig och ekonomisk prioritering.
Att välja politikområden är att prioritera. För varje politikområde fastställs ett antal mål
och för målen anges mått, mätpunkter, nyckeltal eller motsvarande som belyser på vilket
sätt och i vilken omfattning målet uppnåtts. Ansvaret för att genomföra målet och att
utforma genomförandeplaner läggs på en eller flera nämnder. Detta tydliggörs i
nedanstående tabeller.
Nämnderna upprättar därefter genomförandeplaner med aktiviteter och insatser som ska
leda till att målen uppfylls. Dessa är årsindelade och resurssätts inom ramen för
kommunens budgetarbete.
Styrmodellen i Staffanstorps kommun
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Kommunikation och uppföljning
Kommunfullmäktiges mål uttrycker politisk vilja, målsättning och inriktning för perioden.
Resultatmätning ska därför - löpande och minst två gånger per år - följas upp, analyseras
och redovisas för förtroendevalda, medborgare, brukare och medarbetare. Redovisningen
till kommunfullmäktige sker i samband med behandlingen av delårsrapport och
årsbokslut.
OBSERVERA att vid delårsrapport redovisas prognos(er) och uppskattning(ar) av nyckeltal
som kommer årligen. Vid årsredovisning redovisas faktiskt utfall.
Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott ansvarar för och hanterar kontinuerlig
uppföljning och analys och bidrar till att påminna om och hålla målsättningar aktuella och
levande i verksamheter och förvaltningar. Utvärdering och analys är en förutsättning för
lärande som i sin tur utgör grunden för ett lyckat förbättringsarbete.
Brukare, kommuninvånare, förtroendevalda och medarbetare ska ha god och enkel
tillgång till bra och lättfattlig information om kommunens utveckling och resultat. Sådan
ska tillhandahållas genom kommunens tillgängliga kanaler.
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Kommunfullmäktiges mål 2019-2022
Följande politikområden har beslutats för åren 2019 - 2022:
 Frihet, trygghet och ansvarskänsla


Attraktivitet, tillväxt och rörlighet

 Service och tillgänglighet
 Ekonomiskt ansvarstagande

Frihet, trygghet & ansvarskänsla
Frihet, trygghet & ansvarskänsla är grundläggande värden för Staffanstorps
kommun. Dessa värden ska vara en naturlig utgångspunkt för kommunkoncernens
verksamhet - i hela dess bredd. Kommunen ska vara en trygg plats att bo, vistas
och verka i - överallt, vid alla tidpunkter, för alla.
Frihet och ansvarstagande
Friheten att få vara sig själv, att ta ansvar för sina egna val och värnandet av andras frihet
genom att respektera deras val och sätt att vara. Människor är kapabla att ta egna beslut
när det gäller saker som närmast berör dem själva. Det egna handlingsutrymmet är en
frihet, dvs att välja själv och olika, dock ska det inte ske på bekostnad av andras frihet.
För att erbjuda valfrihet, där den enskilde själv bestämmer i så stor utsträckning som
möjligt över sin egen och sin familjs vardag, krävs alternativ och förutsättningar. Detta
gäller så väl inom skola och förskola som inom omsorg för äldre och sjuka.
Grunden för ett fungerande samhälle är att alla som kan bidra, gör det efter sin förmåga.
Med rättigheter kommer också skyldigheter. Arbete är grunden för välstånd och välfärd.
Fler ska arbeta, färre ska vara beroende av bidrag.
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Säkerhetsenheten i
Staffanstorp

Trygghet och säkerhet
Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo i. En trygg och säker kommun
för samtliga invånare kan beskrivas som en kommun där alla känner sig inkluderade. I en
trygg och säker kommun sker få olyckor, få brott begås, och kriser hanteras på ett bra
sätt. I en trygg och säker kommun känner sig invånarna trygga i alla offentliga miljöer, vid
alla tidpunkter på dygnet, och i alla situationer. Kommunens roll i den civila beredskapen
ska därför stärkas.
Individens känsla av trygghet ska öka genom medveten utformning av fysiska miljön,
synliga poliser eller ordningsvakter, gemensamt ansvarstagande samt aktuell information.
Staffanstorp är idag en av Skånes säkraste kommuner att bo och vistas i. Tillsammans
med Vellinge och Lomma har Staffanstorp lägst antal anmälda våldsbrott per invånare.
Vi fortsätter nu vårt framgångsrika arbete med att främja såväl den faktiska som den
upplevda tryggheten i Staffanstorps kommun. Initiativet med kommunala ordningsvakter
drivs vidare och utvecklas, så länge polisbrist råder. En satsning på utökad
kameraövervakningen har inletts och kommer att fortgå. Ambitionen att öka
kommuninvånarnas känsla av trygghet, liksom den faktiska säkerheten ska prägla även det
interna arbetet inom kommunen.
Ordning och reda i skolan ska råda. Det ska vara en trygg arbetsmiljö där nolltolerans mot
mobbing råder. Ingen ska känna rädsla att vistas på sin arbetsplats. Respekt ska visas för
varandra.
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Mål – mätning - ansvar
Mål

Mätning

Ansvar

Säkerheten ska öka.
Antalet anmälda brott i
relation till antal invånare
ska minska. Särskilt fokus
ska ligga på
våldsbrottslighet.

BRÅ:s brottsstatistik

Kommunstyrelsen

Den upplevda tryggheten
ska öka i det offentliga
rummet.

Trygghetsmätningen

Kommunstyrelsen med
beredningar

Barn och elever ska
uppleva en stor trygghet i
förskola och skola

Nyckeltal från
skolenkät(er)

Utbildningsnämnden

Alla arbetsföra
kommuninvånare ska ta
ansvar för sin egen
försörjning: Andelen
förvärvsarbetande i
kommunen ska öka och
andelen arbetssökande
minska.

SCB

Arbetsmarknadsnämnden

Kommunens utgifter för
försörjningsstöd och
bistånd för
boendekostnader ska
minska i relation till antal
kommuninvånare.

Intern kontroll, SCB

Arbetsmarknadsnämnden

Trygghetsmåttet i ”NöjdRegion-Index” i SCB:s
medborgarundersökning
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Valfriheten i den
kommunalt finansierade
servicen ska bibehållas, så
som de olika
boendealternativen för
äldre. Alternativen inom
förskole- och
skolverksamhet ska öka.

De 16 extrafrågorna i
SCB:s medborgarundersökning

Omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden

Intern kontroll

Jakriborg

Attraktivitet, tillväxt och rörlighet
Staffanstorps kommun ska vara attraktiv med trivsamma småstadsmiljöer, god
kommunal kärnverksamhet och med ett gynnsamt företagsklimat. Kommunen ska
aktivt utnyttja det goda geografiska läget och verka för ännu bättre
kommunikationer.
Småstadens livskvalitet som attraktionskraft
Kommunen har ett ansvar att förvalta och utveckla vår hembygd tillsammans med
kommuninvånare, företag och organisationer. Naturen är en värdefull resurs och vi har
alla ett gemensamt ansvar att måna om den.
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Med varsam hand bygger vi vidare på framtidens moderna och gemytliga småstadsmiljöer
– utan att förstöra de historiska kulturvärden som alltid präglat Staffanstorp och dess
omgivningar.
Framkomligheten inom Staffanstorps kommun ska vara god, liksom kommunikationer till
våra viktigaste pendlingsorter. Staffanstorps kommun ska därför verka för en superbuss
mellan Staffanstorp och Malmö Central.
Företagande i toppklass – nu och i framtiden
Företagsklimatet i Staffanstorps kommun är idag i toppklass. En företagare ska även
fortsättningsvis mötas av tillmötesgående och kvalitativ service - utan krångel - av
Staffanstorps kommun och dess bolag.
Kultur och idrottsliv – ett gemensamt intresse
Ideella lokala kultur- och idrottsföreningar är en viktig resurs för kommunen. Kultur- och
fritidscheckar ska utredas under mandatperioden. Fler och flexiblare fritidsverksamheter –
och alternativ till sådana – ska utredas och införas.
Alla frivilliga krafter som engagerar sig för att ungdomar ska få en meningsfull fritid är
värd uppskattning.
Engagerade medborgare och en transparent lokal demokrati
Det ska finnas en stark koppling mellan medborgarnas förväntningar och krav så som de
uttryckts i allmänna val och den faktiska verksamhet som utförs genom kommunens och
dess bolags försorg. Medborgarna ska förstå och ha möjlighet att ha insyn i de processer
som formar vår vardag. Samråd, medborgarförslag och brukardialoger är exempel på
viktiga verktyg för medborgarna att kunna utöva denna insyn och inflytande.
Mål – mätning - ansvar

Mål

Mätning

Ansvar

Företagsklimatet i
Staffanstorp ska även
fortsättningsvis vara i
nationell toppklass

Svenskt Näringslivs
ranking ”lokalt
företagsklimat”

Kommunstyrelsen

Antalet nyföretagare ska
öka

Ekonomifakta

Kommunstyrelsen

Inpendlingen ska öka

SCB

Kommunstyrelsen

Stadsbyggnadsnämnden
Bolagsstyrelserna
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Staffanstorp ska vara en
snygg och skräpfri
kommun

Intern kontroll

Kommunstyrelsen med
beredningar

Större möjlighet till
sopsortering ska erbjudas
kommuninvånarna.

Intern kontroll

Kommunstyrelsen med
beredningar

92-100 % av våra elever
Intern kontroll
som går ut årskurs 9 ska
vara behöriga att söka till
gymnasiet. Våra elever
som går ut årskurs 9 ska ha
ett meritvärde på i
genomsnitt minst 240
meritvärdespoäng

Utbildningsnämnden

Kommuninvånarna inom
särskilt boende ska tillhöra
de 25 procent mest nöjda i
landet

Omsorgsnämnden

Kolada/brukarbedömning

Räddningstjänsten
Lomma - Staffanstorp
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Service och tillgänglighet
Staffanstorps kommun ska leverera rätt service - i rätt tid. I Staffanstorps kommun
ska man kunna lita på att kommunen har en fungerande kärnverksamhet. Genom
fortsatt effektiviseringsarbete – inte minst genom digitalisering och automatisering
– ska vi klara att upprätthålla den goda kvaliteten på de kommunala
verksamheterna. Välfärdsteknologi är därför ett prioriterat utvecklingsområde.
Kärnverksamheten i fokus
Kommunal kärnverksamhet är vård, skola och omsorg. Staffanstorps kommun har
ambitionen att driva en kärnverksamhet som präglas av hög kvalitet, ändamålsenlighet
och effektivitet.
Kommunikation och personlig service med hög kvalitet
Kommunen ska vara tillgänglig och kommunikationen ska präglas av vänligt och korrekt
bemötande.
Digital teknik genomsyrar idag mycket av vår vardag och påverkar både individ som
samhälle. Det är viktigt för offentlig verksamhet att anpassa sig till ny teknik och dess
möjligheter. De kommunala verksamheterna inkl. bolagen ska - för att använda
kommunens medel effektivt - välja lösningar som förenklar för kommuninvånarna och
som bevisligen fungerar i andra liknande tekniska och organisatoriska miljöer.
Lösningar som ger smidigare kontakter och kortare handläggningstider ska prioriteras.
Ordning och reda, utvecklingsbara verksamhetssystem samt en robust infrastruktur är
grundförutsättningar för ett framgångsrikt digitaliseringsarbete.
Staffanstorps kommun – tillgänglig hela dygnet
Mer information ska göras tillgänglig genom exempelvis webben – detta inte minst för att
frigöra kommunens personal till möten med kommuninvånare som är i behov av omsorg,
stöd och personlig service.
Mål – mätning - ansvar
Mål

Mätning

Ansvar

Kommuninvånarna ska
mötas med generösare
öppettider och bättre
service vid kontakt med
kommunen

Delaktiga
kommuninvånare (öka
Nöjd-Inflytande-index i
SCB:s
medborgarundersökning)

Kommunstyrelsen med
beredningar + nämnder
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Väntetider i telefon ska bli
kortare och svarstiderna
för e-post-kommunikation
ska upprätthållas på
samma goda nivå

Profitels undersökning

Kommunstyrelsen med
beredningar + nämnder

Fler e-tjänster erbjuds
medborgarna

Intern kontroll

Kommunstyrelsen med
beredningar + nämnder

Sockerbruksparken

Ekonomiskt ansvarstagande
Gemensamt och individuellt tar vi ett ansvar för vår ekonomi i kommunen.
Invånarna ska få full valuta för sina skattepengar. Effektivitet och ansvar ska
genomsyra alla verksamheter.
Ekonomiskt ansvar
En långsiktigt hållbar ekonomi är grunden för att säkra framtidens välfärd.
Staffanstorps kommunkoncern ska även fortsatt kännetecknas av ekonomisk stabilitet
och resurserna ska användas effektivt, ansvarsfullt och med fokus på kärnverksamheten.
Positiv balans mellan intäkter och kostnader ska skapa utrymme för finansiering av
framtida investeringar och den samlade låneskulden ska bromsas och på sikt minska.
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Mål 1
En grundläggande förutsättning för god hushållning är positiv balans mellan intäkter och
kostnader för att skapa utrymme för finansiering av framtida investeringar. Enligt
kommunfullmäktiges mål ska:
Balanskravsresultatet i kommunen uppgå till i genomsnitt minst 1 % av skatter
och kommunalekonomisk utjämning för åren 2019 – 2022
Årets resultat före skatt i kommunkoncernen uppgå till i genomsnitt minst 1 % av
verksamhetens nettokostnader
Mål 2
Investeringar finansieras helt av egna medel som genereras genom överskott i
resultaträkningen och avskrivningar eller genom en kombination av överskott och externa
lån. Kommunfullmäktiges har fastställt följande mål:
Bruttoinvesteringarna i kommunen ska finansieras till 100 % av årets resultat och
avskrivningar.
Bruttoinvesteringarna i kommunkoncernen ska med undantag för investeringar
avseende ny- och ombyggnation finansieras till 100 % av årets resultat och
avskrivningar
Mål – mätning - ansvar
Mål

Mätning

Ansvar

En god hushållning med
positiv balans mellan
intäkter och kostnader

Balanskravsresultatet ska
Kommunstyrelsen
uppgå till i genomsnitt 1 % Bolagsstyrelserna
av skatter och
kommunalekonomisk
utjämning för åren 2019 2022
Årets resultat före skatt i
kommunkoncernen ska
uppgå till i genomsnitt
minst 1% av
verksamhetens
nettokostnader

Investeringar finansieras
helt av egna medel alt.
genom en kombination av
överskott och externa lån

Bruttoinvesteringarna i
kommunen ska finansieras
till 100 % av årets resultat
och avskrivningar

Kommunstyrelsen
Bolagsstyrelserna
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Bruttoinvesteringarna i
kommunkoncernen ska –
med undantag för
investeringar i ny- och
ombyggnation –
finansieras till 100% av
årets resultat och
avskrivningar
Den av
kommunfullmäktige
fastställda budgeten ska
följas av samtliga
kommunala nämnder och
styrelser

Intern kontroll

Kommunstyrelsen med
beredningar + nämnder

De av bolagsstyrelserna
fastställda budgetarna ska
följas av respektive
kommunala bolag

Intern kontroll

Bolagsstyrelserna
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Uppåkra kyrka

